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Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży
wpisać''nie dotvczv'l.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

4.
3.
6.

objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
O świadczenie maj ątkowe ob ej muj e równie ż wier zyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚc A

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2200I r. Nr 142, poz. I59I orazz2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz' |27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,.,.........,ifu e d,{yry
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- paplery wartosclowe:

na kwotę:
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4. Inne nieruchomości: \ , l
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2. Posiadam udziaĘ w innych sppłkach ha7dlgwvch - na|ezy podaó |iczbęi emitenta udziałów: ......
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚ ci: .....Iąłł'€.,,,,Q.
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IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby * na|eży podać liczbę
osób prawnych lub
i emitenta akcii:

f.

akcje te stanowią pakiet

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..............

v.
Nabyłem(am) lnabył. mój małżonek, z wyłączeniem mięnia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytońalnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

:::::-:::..:.,:."..o-"o,gll_na|ezy 
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : .................
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vI.
prawną i przedmiot działalności) :

- wspólnie zir.nymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścl: ....'.......'

2. Zarządzam działalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę pl.awną i przedĄot działalności): ..............dzlałalnosc| |nalezy podąc Jormę prawną I prze|drnfot clzlalalnosc|): ..,...........

. tk.: (......... d, aI!{44.

. wspólnie z innymi osobami
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Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..............

VII.
W spółkach handlowych (nan,ua, siedziba spółki): /^& d r$*#

jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej |tlb zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytułu:

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10.000 zł'otych, w tym zacirynięte kredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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Powyzsze oświadczęnie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.


