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1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupełnego w1l>eł,nienia każdej z rubryk.
, .]eżeli poszczególne rubryki nie znajdulą w konkretnym
przypadku zastosowania, należy vpisać ''nie dotvczvl'.
3. Osoba skład_ająca oświadczenie obowiązana jest określić
przynależnośćposzczególnych sk ładników ma j ątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwslńlnościąmająŁkową.
4. Oświadczenie o stanie ma jątkowlrm dotyczy majątku w kraju i_
za granicą.
5. oświadczenie o stanie rna j ątkorv.łrm obejmuje również
wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, r
części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mielsca

położenianieruchomości .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r.
sarnorządzie grninnym (Dz. U. z ZOOL r. Nr 142, poz. 1591 oraz
2002 r. Nr 23l poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz- 9B4,
Nr 153, poz. 1,2'11" i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art- 24h
tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
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o powierzchni:

tytuł prawny:
Mieszkanie o powierzchhi:
tytuł prawny:
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o wartości:

3. GoSpodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa
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o wartości:....
rodzaj zabudowy: ..
tytuł prawny: .....
Z Lego tytułu osiągnął

przychód i

dochód w wysokości
Inne nieruchomości
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1. Posiadam urlziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych ]ub pr z eds iębiorców, w których uczestniczą
takle csoby - należy pcdać ficzbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią
spół ce

:

Z teqo tytułu
2.

ubiegłym dochód

podać l iczbę i emitenta udziałów:
. ł.....
.. -. tV' l Ł.. t]o.|qc.y/.
Z tego tytułu osi ągnąłem(ęłam)'w {oku ubieglym dochód
wysokości: .
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w spó}kach handlowych z udziałem gminnych
lub prz eds i ębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać 1iczbę i emitenta akcji:
l(y.i, b,
..-! oSób prawnych

e

l

akcje te stanowią pakiet
..

./J u Ł.

..

niż 10B akcji w spółce: ..

.{).a.r.L/.qę/

Z Leqo tytułu osiągnął em

wysokości:

9lię}<szy

(

ęł am)

Ńi.;ł,.

,.eó

w

4oku uJciegłym dochód

'r?

w

/'

2. Posiadam akcj e
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innych spółkach handlowych - należy podać

1iczbe i emitenta akcj i:
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Z Leqa tytułu osiągnąłem (ęłam) w
róku ubiegl\.m dochod

w

Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek, z wyŁączeniem mienia
przynaIeżnego do jego majątku odrębnego) od Skar:bu PańStwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialneqo, ich związków lub od komunalnej osoby prawne]
następująCe mienie, które podlegało zbyciu w drodze prZetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vr.

działafnośćgospodarczą (nateży podać formę
i przedmiot działalności): ..

1. Prowadzę
_
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- wspólnie z innymi

prawną

t, (

osobami

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w roĘu gbiegłlłn przychód
i dochod w wysokości : .... .lV.i.ę-..a{c:f/ę<Ż),.-..........
2. Zarządzam
Zar z ąd,zam dz
iał af no ściągo
gospodarczą
tem
działafnością
spodarc zą }ub jĆ€
i Ólstem
pr z eds tawici elem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działa.lności): ..

- osobiście
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- wspólnie z innymi osobami

Z Łega tytułu osiągrnąłem (ę}am) w roku ubiegł!.m dochód

w wysokości:
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
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- jestem członkiem komisj1 rewizyjnej (od kiedy)
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tytułu zatrudnienia lub innej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
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Składnikl mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 złoŁych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, modef i

Y

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w t \ĄT!
zaciaryni ?Le kledyŁy i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec koqo, w zwLązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości)

'./l;

/1

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub Żatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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