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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowią3ana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnieni a każdei z rubryk.
Jeże|i posze.zegótne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży
wpisać ..nie dotvczv''.
osoba składająca oświadczenie obowią3ana Jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku
objętego małżeńską wspó|nością majątkową.
oświadczenie o stanie maiątkourym dotycry majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oftaiz mieisca poł.ożenia
nieruchomości'

czĘŚĆ A

Ja niżej podpisany(a), '.'

&*g W s***7 W
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz. U- z20o1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z aft. 24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzqce w
skład małŻeńskiej wspo|ności majątkowej lub stanowiące mÓj majqtek odrębny:

'''' .1:]::i:.:"^,'::::::: ł,i*ftłiffi;



t.

Zasoby pieniężne:

4' lnne nieruchomości:
powiezchnia: ...............

powienchnia:

m.
1. Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby. naleŻy podać liczbę iemitenta udziałów:

- srooki.|iil;;;;;;óil;;; il ;;i;;; il;i



fv.
1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych tub

pzedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ |iebę i emitenta akcji:

Z tego Ętułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym

2' Posiadam akcje w innych spćńkach hand|owych _ na|ózy podaÓ liczbę i emitenta aki1i: ,.....''..,...',,

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytońalnego, ich
zwiqzkÓw |ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze
pzetargu - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- osobiŚcie

- wspÓ|nie z innymi osobami

Z tego Ę1tułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokośc i. .il(ł'.,b.Ę{
Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełpomocnikiem takiej
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WspÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki): ,',4 ",1,,6
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): j,i.r,ń;l
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|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalnościzarobkowej |ub zajęc, z podaniem

Składniki mienia ruchomego o wańości poryfej 1o.00o zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

należy podać markę, mode|i rok produkcji):

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyŻej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 $ { Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|nąści.
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