
Uwaga:

1. osoba skladajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -'dcśglrązJ:,
3. osoba sk|adaiqca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników mająt.

kowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i maiqtku objętego 
'nlt:.ńsłą wspó|nościq ma-jqtkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obeimuje również wierzyte|nościpieniężne'
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-

su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.-
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( (mielsce zatruffienia, stanlwisko tub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 8"marcapU Zapoznan|U s|ę Z przep|Sam| Ustawy z dnia 8"marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2aa1 r. Nr 142,
po2.1591 orazz20a2r. Nr23, poz.22A, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.127l i Nr214, poz.1g06),
zg.odnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w sklad ma|żeńskieilwspornoscl maljątkowej
Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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1" Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców, w któ.
rych uczestnic-zq tafie osoby - należy podać |iczbę i emitenta udziafów:

//

Zlego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokośc i: ',Ż1ł.(.'.td,łł,



I, Posjadam akcje w spó|kach handlowych z udziałem prawnych Iub przedsiębiorcÓw, w któ-
rych uczestniczq takie osoby - na|ezy podac liczbę i epni
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Ztego tytutu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokościl .'"(Itk'l.(Z....

2. Posiadam akc1.e w innych spÓtkach handlowych - na|eży podac |iczbę i emitenta akcji:
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V.

Nabyłem(am} (nabył mój matżonek, z wytqczeniem mienia przynaIeżnego do jego majątku odrębnego) od Skar.
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich związków lub od komu.
nalnej osoby prawnej następujące mienie,-które podIegało zbyciu w drodze przetargU - należy podać opis mie-

Prowadzę działaIność gospodarcza (naIeży podac{orr9ę praWna i przedmiot działalności): ''.....'.,.''',..

vt.

1.

Z tego tytulu osiqgnęłem(ę|am) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokośc i' łQ^,t,l'{..&ł
Zarzqdzam dzialalnościq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działa
|eży podać formę prawnq i pizedmiot dziaia|ności): ,*bt,t? . t{",/-ł1y}

- osobiście

Z tego tytulu osiqgnąłem{ętam) w roku ubiegłym dochód

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): .......',,.:]1*1..L'.'.,



Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo zlotych |w przypadku pojazdów mechanicznych należy

::::::::l: lli1 l i:::::::::l

X.

Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zloĘch, W tym zacięgnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,



Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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