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(imiona i naz\,risko oraz nazwisko rodowe)

Uwaga:

1- osoba składająca ośwladczenLe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełoienia każdej z rub].yk '
2. Jeże1i poszczegó1 e rubryki nie znajdują w konkletnyo paz]padku zastosowania, nafeŹy wpisać

3' osoba sk]adajaca oświadczenie obowiązana jest określj.Ć przyna1eżność poszczególnych składników
majątkowych/ dochodów 1 zobo!'iązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

lrspó1nością ma]ątkor,rą.

oświadcŻe4ie o stan1e majątkow\m dotyczy majątku w k:aaju i za granicą.
oświadczenie o stanie maj ąt ko!.!4T obejnuje xównież wierzyte1ności pieniężne.
W części A ośw1adczenia zawarte są il1foI]nacje jawoe, w częścj- B 2aś informacje niejaLY|e

clotyczące adresu zanlieszkania składającego ośwj.adczenie oaaz miejsca położenia njeluchomoścl.

ą.

5.

6.

(miej sce zat.udnienia, stanowlsko lub funkcja)

po zapozn'aniu sj-e z pxzepisami ustawy z dnia 8 naaca 1990 r. o samorządzie qminn].n! (Dz- U- z 2a01

r- Nr 142, poz. 1591 araz z 2002 .- N! 23l paŻ- 22o, Nr 62, paz- 558' N. 113' poz. 9B4, Nr 153,

paz- a2'71 i l$a 214/ poz. 1806), zgodnie z art. 24}] tej ustalry oświadczam, że posiadam wchodzące

.- jkład ma}żeńskiej wspólności najątkowej 1ub stanowiące nój r ajątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
_ środki pienięŹne zglomadzone w wa1ucie po1skiej: opc tt

- środki pieniężne zgIomadzone w wafucle obcej: - -,44/- ś... -.ll .u-k -iłĆ1p/r/

- papierY waltościowe i

tytul prawnyi
2. Mieszkanie
tytui pr:awny:

o po\.rierzchnr:
2



,/,,4 ) {1.

o wartości:

t'\tuł prawnv:

1. Posladam udŻiały !''
$7 których uczestnlczą

spółkach handlolrych z

takie osobv _ naleŹy

III.

udziałem qiminnych osób
podać -liczbę i emitenta

p.awnych 1ub przedslębiorców,
udziałów:

udziały te staĄowią pakiet większy niż 10ts udzia.łów w spółce: .....--..-r;.ra
-----t-?/-.v

ZteqotYtułuosiąqnąłem(ęłam)wrokuub1egł}mdochódwv'ysokości:

2. Posiadam udziały !,r innych spółkach hand-lowych - ńateŹy podaĆ 1iczbę i emiYenta

1. Posiadam akcje w spó}kach hand1owych

w których uczestniczą takie osoby -

TV'

Ż udŻiałem gminnych

na1eży podać IicŻbę 1

osób prawnych lu.b przedsiębiorcó!',
emitenta akcji:

akcje Łe staąowią pakiet większy niż 10* akcji W spółce:

z tego tytuiu osiągnąłem (ę-Łam) w roku ubieqł!'Tn dochód w wysokości:

2. Posiad&n a]<cje $/ innYch spółkach hand1owych - należy podać I'iczbę i emitenta akcji:

't}łr^- " " -'4?t.
'ć-

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłlm dochód w



V.

Nabyłem(am) (nabyt mó] ma}żonek. z wyląc:en.rem mlenia przynależnego do jego mająt](u od:rębnego)

od skarbu Państwa, innej państwo$/ej csoby pr3\,7nej, jednostek samorządu terytoria]nego, ich
związków lub od komuna'lnej osoby prawnej nasŁępujące mienie, które pod1eqało Zbyciu w drodze

P.zetargu ' należy podaĆ opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.

1_ Prowadzę dzia}a1ność gospodarczą (należy podac formę prawną i p:Ezedmiot dzia}a]ności):

wspó1nie z innFn'i osobami .

u teqo tytułu osiągną.łem (ęłam) $, roku !biegłym przychód i dochód w

2 - zarządzall działafnością gosPodarczą lub jestern plzedstawicieIem
dzialalności (należy podać folmę prawną i przedmiot działalności) i

- wspófnie z innllnli osoba&i ,.-)
l-.,

z teqo tytułu osiąqnąłem (ęła.n) w :roku Ubieqł\'m dochód w wysokości:

VII -

W spolkach hdnd]ow'1ch {nazwa, siedziba społkL): .

.:.......
- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy) : . ..:...L{ -"Ź'

- jestem czlęnkien rady nadzorczej (od kiedy) :

' jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedY) :

z tego tytułu osiągnątem (ęłam) \ł aoku ubległ].ln dochÓd w !'rysokości:

VIII.

zajęć, z



rti ,

sk}adnikl nienia Iuchonrego .o 1{aitości po\4'yzej 10 00O z}otych (w plz}?adku pojazdów mechanicznych
na.leŹy podać markę' node1 i Iok produkcj i) : -.-_.-.

zobowiązania
oaaz watullki.

pieniężne o wartości powyŹej

na jakich zostały udziel_one

10 000 ztotych/ w tlan
(v7obec kogo, !' zrviąŻku

zaciągln.ięte krredyty i pÓżyczk\

Ż jakim zdalzeĄaem/ \ł ]akiej
\.iysokości) :



Powyższe oświadczenie sktadam świadcmy(a) , rż
podanie nieplawdy LU-b Żatajenie prav'dy qroui

na podstawle art- 233 S 1 Kodeksu karnego za

kala pozbawlenia wo1ności.

,), /
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