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Uwaga:
1. dsoba składaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wiełzytelności pieniężne,
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘSc A

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc,ja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Oz. U. z20O1
r. Nr 142, poz.1591 orazz2OO2r. Nr23, poz,22O, nr62, poz,558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań.. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



4. lnne nieruchomości: I .

powierzchnia: .........,...,. .....,...........,i:vy}.{............,..'*|..1u,.!*lą.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłań) w roku ubi'egłym przychód i dochod w wysokoścn .fi ,O# ą ł .b;il

lll.
1.

2.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,...............,

Ęosiadąm udzi?ły w innyc| spQłkąch handlopych - nalezy p_odać liczbę iemitenta udziałów: .....,.
ł....',ł.,d3^*tł!.y1......... ..tz.0.(.ł.,.....?o-".o]....,.. 5ź,,....e- r..?-i..Ó...,l --- "l
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lV.
1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uc_zestniczą takie psgby - \1|?zy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:

i::::yĘ;:Ęg,Ęńi:#l;,"k":::::f;::i::;i:i:::;,,,,,,,,,,
, 

:::::::T :::: : :::]:: :::::::::1§-ż:: r:,,srb:ffi: "fili::* lllil,,,,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu PańsMa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podaó opis mienia idatę nabycia, od kogo:
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Vl.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,....,.,.......,,,.....

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

,::::::;l*..........nd*'rc.hik.*"........,,::..:......'.......'......

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podac markę, modeli rok produkcjil: ...,..Ll.tłAł.l..,..,.C:,...?3.ł....,h ......,..../fl..1.7...,..,,........

.,......,.,..P*t",ńr/ź.......,Ł.*.z. k..,r,.,.....3.Qę.p7.,....,..,

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ,.......,.,,..,?.99.]...,.,.,.........

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........xłłź,... .......D.!.P.k4.1xl....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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