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1' osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest do zqodnego z pla!./dą, staaanneqo i zupełnego
w],pełnienla każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó1ne aubryki nie znajdują w konkretn}m prz}padku zastosowania, należy $rpisać

,,nie dotyczy".
3- osoba składająca oświadczenie oboi./iązana jest ok.eśfić plzynafeżnośĆ poszczegó1Ąych sk}adników

majątkowych' dochooó\ł i zobowląŻań do maJdLk] oorębnego i mająI:ku objętego ńatżeńską
wspó Lnoscią llająckową.

oświadczenj'e o stanie majątkow}n dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie najątkowyTl obejnuje lównież wieIzytelności pieniężne.
W częścl A oświadczenia zawarte są informacj e jar.rne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adaesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po}ożen.ia nieruchońości.
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(mj-ejsce Żatrudnienia, stanowisko lub fuĄkcja)

przePisamj. ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminn].n (Dz. U. z 2001

araz z 2002 r. Nr 23l poz- 224, Ni 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984., Nr. 153/

poz. 1806), zgodnie z att. ŻĄ^ tej ustawy oświadczam/ Że posiadam wchodzące

wspó]ności majątkowej 1ub stanowiące nój majątek odrębny:

po zapoznaaau srę z
t. Nr 742, poz. 1591

paz . J,2'71" i Nr 214 ,

w skład inałżeńskiej

I.
zasoby pieniężne:

środk.i pLenieżne zgcomadzone w walucle polskiej: ' '

. . . .t;. r!.':..'.+... .,':. !.Ą,'',.t L.. 
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- środki pieniężne zgrolradzone w walucie obcej:

_ papiery wartościowe: -\\*L.
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II.
I. Dom o powieĘzci1ni: ......... ... m2, o !'artości:

2. Mieszkanie o powierzchni: ......=....-. mŻ, o waatości: ........:.:'



...-.r powierzchnia:

Nr'&!.ia
('u

o waltoścj.:

tytuł prawny:

T1T.

z tego tytułu os iągĄął em ( ętaltl) w roku u-biegł\.m dochód w wysokości:

z tego tytutu osiągnąłen ( ęłam) w loku ubiegłFtl dochód w i{ysokoŚci: ....-\

It
a



Nabyłem (an) (nabyl ftój ma}żonek, z wyłączenLem mieniaenr lma1eżnego do jeqo majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, inltej' państwowej osoby pra!7nej, jednostek samolządu . leryt o.i alnego, ich
zu!ązkó\r lub, od końuna]-nej osoby plawnej następujące mienie, które pooregało zbyciu w drodze
pfzelargu - należy podac opis m_Lenia i datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę

- osobiście

vI..

- wspóInie z innynd osobami . .... ....

z tego t]rtulu osiągnąłen (ęłam) t' roku ubieqł!.rn Przychód i dochód $r

2. zatząd'za^ działalnością gospodarczą 1lr.b jesten przedstawicie1em
dŻiałalności (na1eży podać formę prawrłą i przedmiot dzia}alności):lŻiałalności (na1eży podać formę prawnią l przedmiot dzia}alności):

\r\ d.-o\',..-',"r""1"':"f"1'

- wspólnie z irrntani osoband ...= -. -.

"'il , "1"'""""""
z tego t}.!ulu' osiągną}em(ę}am) w roku ubiegł]rm dochód w wysokości: ...'}r!.. !\.Ątl.ę(i. ' '....

tll'. . .\.^.:r'. .- -- - . .

vII. )

w spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki)

.:
jesŁeń cŻłonkień zar'zą9u 

1od

jestem czlonkien rady nadzorczej (od kiedy) :

kiedy) |

- jest'eń członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) i



IX.

Skladniki mien.ia iiichomeqo
na1eży podać narkę; model i

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej
oraz !/arunkj.; na jakich zostały udzielone
ltysokości): .''....

x.

10 000 złotych, w tyltl
(wobec kogo, 1ł związku

zaciągn_ięte kredyty i pażyczki
z iakin zdarzeniem. w i:kiai

a
a
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PowyżsŻe oświadczenie składam świadony(a), iż oa Podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy 1ub zatajenie p.awdy grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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