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Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotvczv''.

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
sk]adników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawa,rte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia
nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą&ie gminnym (Dz.U.

żzootr.Nr142,poz.1591 orazz20O2r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558'Nr113'poz.984'Nr153'
poz.|271i Nr 214, poz'i806), zgodnle z arrt. Ż4h tą ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące

w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem grrrinnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których ucze'stniczą takie osoby - naleĄ podaó liczbę i ernitenta udziałów:
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Z tego t1'tułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:."" ' "- - """ " ' "")"""""""'

'......'..źłę. 2... ?. 2a - 
(ńt 4 +'-*-7 r"

'l::*:*:"-*:"*::ii22Y:w::2;:::::*ll:1ll/./ -/..... -....... - t ..........

:- :::: T:: ::'* !:::'T' :::Hu :"s:źW"w'

rv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, wktórychuczestnicątakie osob:ł!"gn:9ćP}ę i emitentaakcji:



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -.,pal

............ł-<. ę....'.e^ aś' r-.

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odręinego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mieńe, klóre podlegało

zbyciu w drodze pruetaĘD _ na|e4 podaó opis mienia i datę nabycią od kogo : """"""""""""""""
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1. Prowadzę &iałalnośó gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności) :
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc|4z62-2.fu?rŻ

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): ...."""'"'

_ wspólnie z innymi osobami ...ł<z&'€...

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki ): ........złt.k'
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): .'.''''..,'....'-ź/ł':(. kfrffi
_ jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

z tego Mulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód W wysoko sci:.*ą.4ł2

lnne dochody osiągane z tl^ulu
skiwanych'z każ_dego h^ulu:
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skladniki mienia ruchomego o wartości powyże.i 10 000 zlotych (w prŻypadku po|azdów mechanicznych należy
podaó markę' model i rok produkcji};_*.....'.''....... '.'.-y.,''..łt-'-,4,..lr,,7-.-.-/ł,1P'..'..,'ź^'x...Ę!'..\'.'.a....._.....'.-pooac marKę' mooel l loK ploouKct%-- 
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżei 10 000 ziotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Powvższooświadczenissktadamświadomy(a),.iżnapodstawieart.23351Kodeksukarnegozapodanienie-
prawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienla wolnoscl'


