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1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego

w\'pełnienia każdej z rubryk.
2- Jeżeli poszczególne rubryki n1e znajdują w końkletnlrn prz}.padku zastosowania, należy wpisać

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić plz!ąraleŹność poszczególnych składnikÓw

majątkowych, dochodów i zobowiązań do najątku odł:ębnego i najątku objętego małżeńską

wspófnością najątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowlm dotyczy majątku !i k.a]u i Ża glanicą.
5. ośw-iadczenie o stanie majątkow}m obejmuje również wierz}'te]ności pieniężne.
6. W części A oświadcŻenia zarłarte są informacje jawne, w części B zaś infomacje niejawne

dotyczące adresu zafileszkania składającego oś iadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

Ja' niżej podpisany(a). .. -..

urodzony (a)

po zapoznaniu się z przeplsa'ni ustawy z dnia 8 mar.ca 1990.- o samorządŻie gminnlrm (Dz. U. z 200I

r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2aA2 r. Nr 23, paz. 22A, Nr 62t poL.558, N. 113' poz, 984' Nr 153,

poz. 12'7L i Nr 214' poz- 1806), zgodnie z ał:t. 2Ąh te] ustawy oświadczam' Źe posiadam wchodzące

w skład małżeńskiej wspó1ności 
'najątkowej 

fub stanowiące nój nrajątek odrębny:

I.
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- papiely wartościowe:



powierzchnia:

LWul prawny:

Z tego tytułu osiągnąłen (ęłam) w roku ubiegłlm przychód i dochód w wysokości:

tl,.tul praBny:

TTT.

spółkach handlowych z udziałen qiminnych osób plawnych ]ub przedsiębiorĆów'
takie osoby * należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały
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rkiet większy n-ż 10B udzjałó!r w spółce:
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w roku uo.iegł}m oocbÓd V/ wysoKości:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem qminnych osób prawnych lub prŻedslębiorców,
w których qczestniczą takie osoby - należy podać ]icŻbę i emitenta akcji:. t_ I
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d}cje _e sLdnowra pakieL wLększy n''ż ]0g akcii w spóIce:

Z tego tyŁu}u osiągną}em (ęłam) w roku ubiegl\łn dochód w kIysokości:

w innych spó}kach handfowych - naIeży podaĆ llczbę i emitenta udŻiafów:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłan1) w roku ubieglyn dochód w wysokości:

2. PosiadaŁlakcje w {fu}. .. . ;$5,.łrt.,jf LU"St+

tytułu
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Nabyłen(am) (nabył mój małŹonek, z wy}ączenlem mienia przynależnego do jego majątku odiębnego)
od skarbu Państwa' lnnej państwowej osoby praŁnej ' jednostek samorządu terytoIialnego, ich
związków 1ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - na]eży podać mienla i datę nabycla, od kogo:

1' Prowadzę rczą (naIeży podać folmę prar'ną i pIzedrniot działaIności) :

- osobiście

_ wspólnie z inn\mi osobami

Ż tego tytułu oslągnąłen(ęłam) w roku ubiegł\Ąn pizychód i dochód w

2. zatządzaĄ dzlałaInością gospodarczą lub jestem plzedstawicielem
dŻiałaIności (naIeży podać formę plawną i przed.niot dŻia}alności) ;\r
-";;;;.'. : 4]ia 0t]u*u.. " ..'. .:

wysokości:
pełnomocnikiem takie]
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- wsoóInie z jnnvlTl osobami . -- ł

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku !lriegłyln dochód w wysokości:

VTT.
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W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spótki) : .'..i.r-r-l.| -

- jestem członkiem Żarządu (od kiedy) :

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) :

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\m dochód w wYsokości:
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zatrudnienia 1ub innej działalĄości zarobkowej
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składniki mienia ruchomego

należy podać narkę. nodęl i
(w pr2]padku pojazdów mechanicznych

zobowiązania
oraz walunki,

p.ieniężne o wartości powyżej

na jakich zostały udzie]'one

x.

10 000 złotych, w t]m
(wobec kogto, w zl.liązku

zaciągnięte kredyty i pożyczki
z jakim zdarzeniem, w ,akiej

wysokości ) :



Powyższe ośwladczenie
podanie n.ieprawdy fub

składam świadony (a) ' iŹ
zataj enie prawdy g.ozi

na podstawie a:rt. 233 S 1

ka.a pou bawienia wolności '
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