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Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgocinego z pIawdą. staiannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk-
2- Jeżeli poszczegó1ne Iubryki nie znajdują w konkretn}'m przypadku zastoso!.Iania, należy Ę)isac
.,nie datyczy" .

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić p]az}.a1a1eżność poszczeqólnych składników

maiątkowych/ dochodów i zobowiązań do majątku odrębnegto i najątku objęteqo małżeńską

\^,spo nosc]ą mdjdLłowa '
4' ośwladczenie o stanie lnajątkow]m dotyczy majątku w kra]u i za granica.

5. oświadczenie o stanie majątkowYn obe]muje IównleŹ !.'ieizyte1ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte 5a informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamiesŻkania skladającego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nierllchomości _

cZĘść A

(i[Liona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (Ą)
i.,

po zapoznaniu się z p.zeplsami ustawy Ż dnia 8 narca 1990 r- o samorządzie qBninn].n (Dz_ II' z 2oo1

r- N. 142, poz- 1597 araz z 2OO2 r- Nr 23, poz- 22O, Nr 62, poz. 558' Nr 113/ poz- 984' Nr 153,

poz. l2l1 i Nr 214, poz' 1806), zgodnie z art' 2Ąh tej usta,dy oświadczam, że posiadam wchodzące

w skład małŹeńskiej wspó1ności majątkowej ]ub stanov,'iące nój ma]ątek odrębnY;

T.

Zasoby pienięŹne:

- środki pienięŹne zgromadzone w walucie po1skiej: J,!J.it

- śłrodki pienięŹne zglomadzone w 
'7a.Iucie 

ot>ce|: - -L'-1.i. /':"i 11 
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t}-]:uł prawny:

2 - Ma--s zkanie o

t]'tul prawnY:
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tytrJł prawny:

1 Posiadam udziały w
których uczestniczą

spólkach handlowych Ż

takie osoby - na1eży

TTI.

udziałen qminnych osób

podać 1iczbę i em.itenta

pral'nych ]ub przedsiębiorców,
udz1ałór':

udzialy te stanowią pakiet większy niż 10g udziałów w spółĆe:

z tego tytułu osiąqrnąłem (ę}am) w aoku ubiegł].n dochód w !'rysokości:

2- Posiadam udziały w innych spó}kach handIowych _ należy podać 1lczbę i emitenta

,łl.4-e-
Z tego tytułu osiągnąłem (ęła.n) w roku ubiegł!ąn dochód w wysokości:

1. Posiadam akcje i{ spółkach handlowych

w którYch uczestniczą takie osoby -

TV.

z udziałem gminnych

należy podać ficzbę
osób prawnych 1ub przedsiębiorców,

i emitenta akcj i:

.---.zLz..a.

z tego lytułLr osląqnąłem(ęłam) w :roku ubiegłlrm dochód w wysokości:

2- Posiadam akcje \' annych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta



:: ::- :'' l::a':/] inói ma]:żĆ'ekl : ']/]:::-::]:ri ]1]:.:: .::]._a'::::acc co ]e;o ma]ą:ku cc.laiec.
': :n'e ać,'"-'_h :' _ _ .d - _' :d.. ] '':']::,{.' ]ub o(l komunalnei csoby pr:a}'nej nasieprrjece mlen:e, kió.e .odlegaio zbyciu .' dr...l:e

c.:=.3.9u należy podać opis mienia i catę nebycia' cc koqo:

i. Pror'adzę działa1ność qospodarcŻą

VI.

(należy podać formę pra!łną i przedmiot dziafa]ności) :

- osobiście

- ''spó]'nie z lnn\,mi osobami

z tego tytu.Łu
2. zarządzam

działa1ności

osaąqnąłem (ęłam) w aoku
działa]nością gospodarczą

wysokości:
pełnomocnikiem takiej

(należy podać formę prawną

- osobiście

Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}.m dochód w wysokośJi:

VTT

;{ spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

jestem członkiem lady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

z tego tytułu osiągnąłerrt (eiam) w roku ubieqł\.m dochód l"7

lnne dochody

aodaiiem kwot

VTTI.

osiągane z t}-lułu zatrudnienia fub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
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Zobowiązania pieniężne o waItości po\,ryŹe] 10 000 złotych, w t\Ąn zaciągnięte kredyty i pożyczkr

oaau waIunki' na jakich zostały udŻie1one (wobec kogo, w związku z jakim zdarŻeniem, w jakiej
wyso\u5ur



PowŻsŻe oświadczenie sk}adam Świadony(a), 1Ż na poosEawle alL. zJJ s f, !\UueĄJu

podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi ka:ra pozbawienla wo1ności'


