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

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
.nie doĘrczy...

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określió przynależnośó poszczegó|nych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyery majątku w kĘu i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘśĆ A
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. (imione i naavisko oraz nazwisko rodowe)
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pa zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoruądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142,poz.1591orazz20A2r.Nr23,poz.22O,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271 iNr214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące W skład małŹeńskiej
wspÓlności majątkowej lub stanowiące mÓj majqtek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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1. Posiadam udziĄ w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorców,

tv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorców,

Posiadam akcje w innych społkach
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r. ,l oŁL(x....... \r{,.tu,_.,(...,....,..

y podać |iczbę i emitenta akcji:



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w

:*1.C...,. d

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj matżonek, z wyłączeniem mienia pzyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze pzetargu . na|eŹy podaÓ

vt.

1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą (nalęy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci): ..........'....'...'

- osobiście '''"łd . 'c}
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2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(należy podaÓ formę prawną i przedmiot Ęiałftlności): .,....'''.....,..
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. wspólnie z innymi osobami ....'....'*.\ą....'.\

Z tego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

vil.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):

\
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .'..'.r'\''.Ś-....'...'....N'

. jestem członkiem komisji rewłzyjnej (od kiedy): ..'.........*,br*.-....
\

kl* . . . . ł. . ' . . . ' ' ..l



vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęĆ, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego Ętułu:

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10'000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych

naleŹy podai markę' modelirok produkcji): '.......'''.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyŻej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, wzwiązku z jakim zdazeniem, w jakiejwysokoŚci):



Powyższe oŚwiadczenie składam Świadomy(a), if na podstawie arŁ. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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