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do zgodnego z prawdą, starannego'

'i"=.

z rubryk.
rubryki nie znajdują

w konkretnym przypadku zastosowania' na'
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,,nte dotyczy"
3. osoba składa]ąca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśIić przynaLeznośĆ poszczegÓ]nych sk}adnlkÓw
majątkowych, dochodÓw i zobowiązań do majątku odrębnego i ma;ątku ob]ętego małzenską
wspoLnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą'
5. oświadczenle o Stanie majątkowym obejmuje równieŹ wierzytelności pieniężne'
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości'
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(imiona i nazwi-sko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2a0t
r. Nr 142, poz. I59)- araz z 2OOZ t. Nr 23' poz. 220, Nr 62, poz' 558, Nr 113, paz' 984' Nr 153'
poz. I21I i Nr 214, poz. 1BO6), zgodnie z att. zĄii tej ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące
w skład maŁŹeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:

Zasoby pienięŻne:

- środki pieniężne zgromadzone w waluc.Le
ł Ą,xj
. . . . . .l':v.rll ) .L.u,t.(. .. .\ryłżdŁ.rx ..r-...rf
- środki pienięŹne zgromadzone w walucie obce1:

papiery wartoŚc1owe:

.. na

kwotę:

II

1. Dom o powierzchni:
tytuŁ prawny:
2. Mieszkanie " O."r*trr. nrr, h {.r.
tytul prawny; .'ł l') ij. ! pLh.d' y''1.{. . .'
/

m2,

o

wartości

3. Gospodarstwo rolne
rodzal gospodarsth/a:

,!,.Ą(.

.

o Wartości
rodza j zabudowy:

, powierzchnia:

tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

.

doc hód w wysokości:
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o V/artości:
Lytuł. prawny:
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Posiadam udziały

w

ktÓrych uczestniczą

spÓłkach handlowych z uduiałem gminnych osÓb prawnych lub przeds i ęb iorcÓw,

udzia}y te stanowią pakiet większy niż 108 udziałów w spÓłce:

z tego tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubległym dochÓd
Posiadam udzialy w innych spÓ}kach hand1owych

w wysokości:

na1ezy podaĆ 1iczbę

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd

i emitenta

udziałÓw:

w wysokości:

rv.
Posfadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych fub przedsiębiorców,

w których uczestn-iczą takie osoby - na1 eŻy podać
1---

liczbę i emitenta akcii:
. . .44'l.(. . . . . .d*.[-ą a>ą:

akcje te stanowią pakiet większy nrŻ IO% akcji w spółce:
z tega tytułu osiągną}em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w innych spÓtkach handlowych

- należy podaĆ ]iczbę i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek, z wyłączeniem mienia przyna1eżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu PańSt\../a/ innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich
związkÓw fub od komunafnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod]_egało zbyciu w drodze

przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....

VI
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Prowadzę

.

działalnośĆgospodarczą (należy podaĆ formę prawną i przedmiot działa]_ności):

- osobiście
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wspólnie z innynl osobami

Z tego tytułu osiąq'ną}em(ę}am) w roku ubieglym przychÓd i dochÓd w wysokości:
2. Zarządzam działa1nościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działa]_noścJ_ (na1ezy podac formę prawną i przedmiot działalności):
.-1.-
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wspólnie z innyrni osobami
Z tega tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII
W spÓ}kach handlowych (nazwa,

siedziba spółk1):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej

(od kiedy):

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działa1ności zarobkowej Iub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdeqo tytu}u
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Sk}adnik' mienia ruchomeqro o wartości powyżej 10 OOo
złotych (w przypadku poj azdów mechanicznych

X.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyże] 10 000
zlotych, w t1łn zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na ;akich zostały udzielone (wobec
kogo, w związku z jakirn zdarzeniem, w jakiej
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PawYŻsze oświadczenie składam świadomy(a),

iŻ na podstawie alt. 233 s 1 Kodeksu karneoo za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grrozi kara pozbawienia wo]ności.
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