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Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prąypadku zastosowaniao naleĘ
wpisać.nie dotyczY''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnośó poszuegó|nych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
m aj ątku obj ętego małżeńską wspólnością maj ątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienĘne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapoznanlu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2200I r.Nr 142, poz.I59l orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, po2.984,
Nr 153' poz. L271 i Nr 214, poz. |806), zgodnię z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majętkowej lub stanowi4ce mój majętek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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- środki pienięzrre zgromadzone w walucię obcei:

2, Mieszkanie o powierzchni: .....',.. mz,o wartości: ...... brtuł plawny:

III.

1. Posiadam udńaty w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takię osoby _ na|eŻy podać |iezbę i remitenta

udziałów:

Ijł

Ęrtuł prawny ............... .,....(!/.e.....d.ęh.9.?.y ... ...,....UJ

\/tilŁ. .flnHay(/r
udziały te stanowią pakiet większy nii 10 Yo udziałow w spółce:



r/'lnilz rln.tvcz,ł'--"4"'J"
Z tego tytutu osi4gnęłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

2' Posiadam udziĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podać Liczbę i emitenta udziałów:

z tego Ęrtutu osiągnąłem(ęłarn) w ubiegĘm docbód w wysokości:

Iv.

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

przedsiębiorców, w których uczesbńczątakie osoby _ naleiLy podać |iczbę i emitenta akcji:

w dcb"l
akcje te stanowią pakiet większy n1i I0% akcji w spółce:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eĘ podać 7iczbę i emitenta akcji:

Z tego Ę/fułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

d.p*t:tę.:1V,J
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia ptzyna|eżmego do jego maj4tku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jedrostek samorz4du
terytorialnego, ich rwięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetatgu_na7eiy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działałność gospodarczą (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działalrrości):

'/'t
- osobiście....'......... ...... .'...i.u.ę ....'..d.p-tl'?lu""J"""'

Ztego tyfułu osięgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Zanądzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielerą pehomocnikiem lakiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot dziatralnaści): ...........

2.

e#ut

Z tego ty.tułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości:

vn.
t.

vilI.
Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatrudnienia
podarriem kwot uzyskiwanych zkuidego tytułu:

lub innej zarobkowej |ub zajęÓ, z



Zobowiązarua pieniężne o wartości powyŻ{10 000 złoĘch,w tym zaciągntękkredyty i poĘczk
::::::k', na jakich zostaĘ udzielonę (wobec kogo' w zwiqzku z ja[jm. zdaruęntćm,^* jum";
wysokości):




