
Uwaga:

1. osoba skladająca óświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
rubryk.i zupełnego wypełnienia każdej z

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotyczy''.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczegóInych
skłądników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńa;ąttu
objętego maŁeńską wspóInością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

TV części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dofyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.

J.

4.

6.

cZĘsC A

( miejsce zatudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapo?rLaniu się z przepisami ustawy z dria 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
22001r. Nr 142,po2.1597 orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr d2, poz. 558; Nr 1i3, poz.9gŁ,Nr 153,
poz.I27I i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzrre:
_ środki pienięzne zgromadzonó w walucie polskiej:

- papiery wartościow.; .............. ..;;;...i::;.tł .* ł.

....... /. ?,.,..8..a.g.....y.t.



II.

III.

i. Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych zudzi'ałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcpw, w których uczestniczątakie osoby _naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

VY
udziały te stanowiąpakiet większy nLŻI}% udziałów w spółce:

Ztego tyfułu osirynąłem(ęła'n) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam ulziaĘ w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: ......

VV
Żi.g"',ńł";;*gd;ł;ilń.h';;Ęńil;ffi;*ń#;i'...............................'........

ry.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziaŁem gminrrych osób prawnych lub

przedsiębiorcó1v, w których uczestniczątakie osoby _nalery podać liczbę i emitenta akcji:

vv
akcje te stanowiąpakiet większy ruż 10% *cji w spółce:

Ztegotytułuosiągna]em(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.............



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:.................
oie tźo ttt cŻtt

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzo rrek, z wyłączeniem mienia prrynaieinego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irurej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytońalnego, ich zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze.przetargu _naIeĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo :

ęJ '*'łl-""

vI.

1 . Prowadzę działalność gospodarczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności) :

_ osobiście .....-/.......I...

_ wspólnie z innymi osobami

Ztego t/tufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przycbód i dochód w wysokości: ........'....

2. Zarządzandziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pehromocnikiem takiej
działalności (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności): .............-t,r,

r/ r/- osoDlscre

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tI/tufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

....n ! P.'.. *p. ! y..e. ł!L,....
- jestem.'ilnnB- zarządu( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
...........:......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytulu osiągnąłem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

vilt.

Sktadniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 zlotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych należy
pod.ać ma1kermodel i rok produkcji):

.. o. !.P.....kłtł. t y. ł. r.1tr .,.....'{ 'rl

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.00o ztotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zosta! udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaizeniem, w jitiej wvsbt<óscii: ....-.......-.......-....'.

vv



I

I

I
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), -iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

bi"*ov]"u iatjjenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


