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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenle obowlązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełneqo

'yoe]n.!enIa ka żde] z rubryK.
2. Jeże]i poszczegóIne rubryki nie ,najdują w konk}:etnlm prz),padku uastosowania, należy 

'Fisać,,nie doLyczy7/.

3' osoba składająca ośl'iadczenie obowiązana jest okfeś]ić przyna]eżność poszczególnych składjrikók
majątkon'ych, dochodów i zoboUiązań do najątku odrębnego i ma]ątku objetego ma}źeńską
spó]nością maj ątkową.

4. oświadĆzenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za qranicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowyn obejmu]e równleż wierzyte]noścl pienj'ężne.
6. ti części A oświadczenia zdwarte są informacje jawne, w części B zaś infomacje nie]awne

dotyczące adresu zamieszkania sktadającego oświadcŻenie oraŻ rniejsca poloŹenia nlelucbonośc].

.]a, niżej podpisany(a), .b*^u'
(imiona i nazwisko orae nazi{isko rodoi,,e)

(miej sce enia, stanowisko lub fLrnkcja)

sł{IADCZENrE MAJĄTKOWE

po Żapoznaniu się z pIzepisa$i ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o samorządŻie qminn]Ąn (Dz. U, z 2aal
r_ Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 !. Nr 23, pÓz' 22a, Nr 62' poz. 558, Nr 113' poz. 984, Nr 153.
paz- 12"1t i Nr 214. poz' 1806)' zgodnie Ż alt. 24h tej usLawy oświadczam' że posiadam wchodzące
w skład na}żeńskie] wspólności majątkowej ]u]tr stanowiące mój majątek odrebny:

I.

]"]il]-i'"]]iil];e zqromadzone vJ walu.iF po'sklPj: tłgCI' 0oo*[

- środki pieniężne zg.omadzone v'/ walucie obcej:

papie!y v/artosciowe:
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1. Dom o powierzchni: ".._. ..'.. n2, o wartości:
tytul pxawny:

2, Mieszkanie
tytuł prawny:
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przychód

powierzchnia: .......

i dochód w wysokości :
tvtJl p!a*rly: .-.......
z tego tytułu osiągnąłcn(ęłam) w r:oku ubieg}lłn

1. Posiadam udŻiały w spółkach handlowYch z

udziały te stanowią pakiet większy niż to8 udŻia}óv * społce, .4ffi

lrt -

udziałem qminnych osób prawnych

podaĆ 1iczbę 1emitenta udziałów:
.Lub przedsiębiorców,

tego tytułu

udziałÓw:

osi ągnąłem (ęłam) w loku Lbr-gr),m oolhod ' wysokoici, ..:..1l..J....

hand]owych - na1eży podaĆ IicŻbę i emltentadzia}y w innych spółkachPos iadań

łuf.d/0

teqo tyiułr1

1- Posiadam akcje \ł spó]kach hand]owych z udziałem giminnych osób prawnych lub przedsiebiorcór''

Ć J.iczbę i emitellta
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Nabyłem(am) (naby} mó] na]żonek/ z wyłączeniem njenja p].zYnateŹnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa' innej państtłowej osoby prawne]. ]ednostek samorząctu terytorlalnegot ich
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podfegalo zbyciu w drodze
przetargu'na]eżY podać opis mienia i datę nabycia, od koqÓ: ...'

2. Zatządzam dŻiałalnością gospodarczą ]'ub jestem p]:zedslawicie1enr pe]nomocni]F1qn takie]
dŻiała]ności (na.]'eżY podać formę prałną i pf zecl:niot dzia}alnosci ) , /xW q$rew

....11...L....\l n
- osobiśc-e ..._.._^:: _ _ _ _ - _ - -\ _ _ \L - _ - -u\

z tego tytu}u osiągną}en(ęłam) \Ą' roku ubieq}}łn pizychód i dochód w vrysokości:

- wspó]nie z innyni osobami -. -:-- -. - - -

z tego tytu}u os iągną}em (ę1am) \ł roku ubiegl!.m dochód w \łysokości:

VII.

lł spófkóch hand]ovrych (nazi{a' siedziba spó}ki) :

- jestem czlonkiem zarządlL (od kiedy): '.....::.

- jestem czlonkiem rady nadzolcŻej (od kiedy) :

Z tego tytułu osiągnąłem(ęla$) w roku ubiegł\łrl dochód w wYsokoŚci: .=....--..

VIIT.

]nne dochody osiągaoe dzia1afnÓŚc1 zarobkoi.'ej 1L}b zajęć, z

.t . -r.. -.,. - - - _ 
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TX.

o .artoscL powyże] 1o o00 lF]qtYch (

i ro\ prod_kc']i , . '4ru( CIłruw
(\ tl\l

ł plzypadku pojazdów mechanicznych
sklactniki mienia ruchomego

na1eży podaĆ markę, mode1

Zobowiązania p-ieniężne o wartości powyŹej

x.

1o ooo złotych' w lym zaciąqnięte kredyty i pożyczkl'

(\łobec kogo/ w związkll z jąkiń zdarzeoien' w jaklej
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PowyŻsze oświadczenie
podanie nieprawdy Lub

5kładam świadomy (a) ' iŹ
zatajenie prawdy grozi

na podstawie art. 213 S 1 Xodeksu karnego za

kala pozbawienia wo]ności.
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