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Uwaga:

1" osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupehego wypehienia |ażdei rubryki.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanian naleĘ
wpisać.nie dotvczy'.

3" osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przyna|eżnoŚć poszczególnych
składników majątkowychn dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
maj ątku obj ętego małżeńską wspóln ością maj ątkową.

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

5" oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięzne

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części E zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadezenie oraz miejsca położenia
nieruchomości"

CzĄśC A

I a, nlże1 podpisany(a),

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U"
zfA0I r. Nr 142, poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13" po2.984,
Nr 153' paz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład nrałzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój rnajętek odrębny:
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Zasoby pienięme:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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3. Gospodarstwo rolne:
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1. Posiadam udziaŁy

przedsiębiorców' w

udziałów:

w spółkach handlowych z

których uczestniczą takie

udziałem gminnych osób prawnych lub

osoby - na|eiy podać liczbę i remitenta

kłt..*/7.?

udziały te stanowią pakiet większy nii 10 Yo udziałów w spółce:



Z tego tytuhr osiągn4łenr(ęłarn)
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych Z udziałem gmrnnych osób prawnyeh lub

przedsiębioroów, w których uczestniczątakie osoby - na|ezy podaÓ|iczbęi emitęnta akcji:

........... .,i.,tę ITII

2. Posiadane akcje w innych spółkach podać liczbę i emitenta akcji:
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Nabyłern(am) (nabył mój rrrałzonek, z wyłączeniem mienia prryna|eżnego do jego rnajątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jóanostet -'u*ooąd.'
terytorialnego, ich związków lub od komrłnalnej osoby prawnej następująee mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ naleiy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1" Prowadzę działatność gospodarczą (naleiy podać forrnę pfawn4 i przedmiot działa]ności):

działalności{naleĘ podać fo.mę prawnq iprzefmiotdziałalności): ....'......
ufu n/aTq rn t....a{.€..!r-.ą!-f .
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-jes1em 
eztoŃiem zarządu(od kiedy): ,r.1...
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-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ".:'...t'....,IA
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Ztega tytułu osi4gnąłem(ętam) w roku ubiegłyn1doŁtroo w wysokości: ..'....'.....

V{tr{. ......,'.,hft. w.ą?.r........,,.t{
Inne dochody osi4gane z ĘĄufu zatrudnienia lpb innej /ziała\Ąosciźinobkowęi |ub,zaięc. z
podaniern kwot uzyskiwanych zkaŻdega ty'tu.łu: {).*.d,r)łJ. ,ę, trł-/.,:t"ł,'.łtł!.,,,l,,łhił)łi't...ę
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Ztegotyrułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym przychód;;;;;;;;;,;;' u,:e: .c*.&rłIT
f. Zarządzam działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielern, pehomocnikiem takiei

.................. t4. t.i.

- wspólnie z inn1rrni osobami

vII"

l. W spółkach handlowych (nazwa, sieclziba spółki):
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Zobowiqzaria pieniężne o wartości ĘowŻą 10 000 złoĘch,w tym zac'ągf|lęte kredyĘ' i paĘczk

oraz warunki, na jakich zostaĘ udzięlone (wobec kogo, w.zwiąrkv z ja}.ilm zdafz]ęliem' w jakiej

wysokości) i ........... "..,.

..."............"....".......... !4",i ,ńi,.&ił
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanip nieprawdy. lub zaĘ enis-prąydy grozi kara pozbawienia wolności'

(mĘscowość, data)


