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1- ośoba gkladająĆa oświadcżenie obowiązana Je6E do zgodEego
zp.awdą, 6talalnego i zupelnego s'}?e}nienia każdel Ż rubryk.

2. .Teże].i poszczególne tubryki nle znajdują w konkĘetn),El
PrŻ}Tadku zaśtosowania? na1eźy wplśać ''nie dotyczy .

3. ogoba sklaćlająca oświadĆzenie oloiTliEnE_-JEł okreś1ió
pĘzynaleźnośó PoEzczególnych śktadników llajątkov'yĆh, dochodów
i żobowiazań do malątku odrębnego 1 ĘająEku objętego nalżeńEką
wapó1nośĆLą mająEkową.

4. ośwźadczenie o BEaĘie majątkov'ym dotyczy majątsku w kraju
i za granicą.

5. oświadczenie
wierzyte1noścl pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarle są inforńacj e jau'ne, wcżęści
B zaś informacj e ĘiejaiłĘe dotyczące adregu zamieszkania

6tan1g najątkoĘ.n obejnuje również
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m'.el scu po}ożeniask1adaj ąĆego
niefuchom6śc1.

czĘść A

'Ja, niżej

po zapoznaRiu się Ż przepisani ustakY z dnia 8 marca 199o ]..
o samorządzie gminn1.m (DŻ. U, z 2Da! r. Nr 142, paz, 759L araz
z 2a02 r' Nr 23, paz. 22a' N1: 62, poz. 558, Nr 113, poŻ' 984, Nr
153, poz. 12?1 i Nr 214, paz. 1806), zgodnie z arŁ. 24:n 'Lej
ustawy oświadczam, że posiadam wcbodzące w Śk}ad małżeńskie]
wspó]ności majątkowej lub Śtanowiące mój majątek odrębny:

urodzony (a)

oświadcŻenie majątko e



t.
zasoby pienięŹne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie cbcej:

- bapiery warEosciowe:

na kwotę:

II.
1.
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III.
1. Posiadam udzialy w spó}kach hand1owych 2 udzia}em gminnych

osób pra!łnych lub pr:zedŚ i eb iorcó!'', w których ucŻestnicŻą
takie osoby - na1eży podać Liczbę i emit'enta udziałóW:

udzialy
w spó}ce:

Śtanowią pakiet Większy niż 1o?l udziałów

Ż tego Łytułu osiągnąłem (ełan) roku ubiegł}'m dochód
w iłysokości:

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na1eży podać
1iczbę i emiLenta udzia}ów:

::.:..... ...]_: 
].:_:.. ' '''" u''ry'ł'' '.. '.'..: ....z Legc tytułu os!ągną}em (etarn) w roku uriegł}'nt docbód

rv.
1. losiadam akcj e

prawnych lub
osoby - na1eży

w spó1kach handlo\łYch z udzia}em gmj'nnych osób
przeds ięb iorców, w których uczeŚtniczą takie
pod]ć l1cŻbe r. emilenEa akc_.i:

''''''r"t""" I :'
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akc]e te stanowią pakiet większy nLż 10? akcji w Śp6}ce: ....

Ż teqo tytu}u osiągnąlem (ę1am) roku ubiegl}m dochód
w l{Ysokości:

poŚiacam akcj e w
ticzbę i emitenLa

handloi'ych - naIeży podaćinnych
akcj i:

spółkach

Z tego tytułu osiagnąłeń (ę }am) roku ubiegł}m dochód
w wysokości:

Nabyłem {am) (nabył mój malżonek, 2 wyłącŻeniem nienia
przynależnego do jego mająLku od|ębnego) od skarbu państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teIytoria1nego, 1ch
z',łiąŻków Lub od komuna]Eej osoby piab'nej następojące mienie,

oświadĆzenie naiitkÓwe



które
mienia

podlegalo zbyciu w drodze
i datę nabycla, od kogo:

przelargu - należy podac opis

)'/ ł l],. l7t ]/"'

vI.
1. Prowadzę dzlała1ność gospodarczą (należy Podać formę prawną

- wspólnie z inĄ}mi osobami

Z tego tytułu ośiągnąłen (ęłam) roku ubiegłl'm przychód
i dochód w wysokości:

2 ' zarządzafi| działa1nością gospodarczą lub jeśtem
pr2edsŁawicie1em peł4omocnikiem takie] działa1ności (na1eży
podac fo.Lmę plawna j pr7edmioE dzia}alnośc.i)

AĄ) ł l la'ł- r, ,1,u

- osobiście '''''''.'q'4 . .

- Wspólnie Ż inn}mi osobami

Z tego tytułrr osią9ną}em (ę }am) roku ubiegl}m dochód
w &Ysokości :

- i eŚtem Ćz}onkiem

- j este{n czlonkiem v1
41

(od kiedy) :

z |:ega tytułu
w wysokości:

os iągnąłem (ęłam) ubiegł],m dochódroku

ośviadc2ente majątkowe



1ągane lub innej
uŻyskiwanych

z tytulu
I.ub za)ę.., Ż

Żatrudnienia
podaniem kwot

rx-
sk}adąiki mienia ruchomego o V'arLości polłYżei 1o. ooo
(w p::zypadku pojazdóW mechanicznych należy podaĆ markę,

złoŁych
model

!ć,!pr.sll'

x,

wysokości )

zcbowią2ania pieniężne
zaciągnięte kredyty i
udzielone (wobec kogo,

o wartości polłyżej 10.000 z}oŁych, Ł}.ln
pożyĆzki o.az waruDki, na jakich zosLały
w związku Ż jakim zda:.zeniem, w jakiej

7
ditVi, i.e,

o5U1alcŻente maj ątkote
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Powższe oświadczenie sk}adam świadomy (a) , iż na podstawie
art. 233 s 1 Kodekśu karnego za podanie nieprawdy 1ub
zatajenie pra$Idy grozi kara pozbawienia wolności.

. a.,łsl,pu'rc. . J.Q ./ź'.49lp,l. .
<J (miejscowÓść, data)
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oświadcŻenie Gjąlkowe


