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1. osoba skladajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodneg o zprawdq,starannego i zupelnego wypełnie.nia każdej z rubryk.

2" Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na!eży wpisać -'!c-dot."s?Ji.
3. 0soba skladaiqca oświadczenie obowiqza.na.iest okreś|ić przyna|eżność poszczególnych skladników majqt.kowych, dochodów izobowiqzań do majątiu odrębnegó i majqtku objętego -itz"ń,ką wspó|nościq ma.jqtkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq'
5. oświadczenie o stanie maiqtkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte s4 informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyozqce adre.su zamieszkania skladajqcego oświadczenie oriz miejsca pótożenia nieruchońości.
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urodzony(a) ......Lł-..''4,a...''..I'.:l-b

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)
pozapoznaniusięzprzepisami ustawyzdnia8marca1990r.osamorząc|ziegminnym(Dz'U. z2001 r.Nr142,poz"l591 orazz2002r' Nr23, poz.22o, Nr62, poz.55B, Nr 113, poz.9g4, Nr ls3, poz.1z71 i Nr2j4. poz.1806),zgodnie z art.24h tei ustawy oświadczam, że posiadam'wchod1ące w sk|ad matżeńskiei wspó|ności majqtkowejIub stanowiqce mój majqtek odrębny:



l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie po|skiej:

^'l* '\.!t^:I
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: . , ..... ../1e,..u......,'....do l-{.H.1

na kwotę;

il.

1.

z.

o wartości:

powierzchnia:

tytul prawny: ..............

llt.

1. Posiadam udzialy w spótkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-rych uczestniczq takie osoby - na|ezy podać liczbę i ńit"nta udzialów:

udziaty te stanowia pakiet większy niż 10% udziatów w spóice:

Z tego tytulLl osiqgnqtem(ęłarn) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

:::::::: :::::]:': :::lił:::::frLtul;i;::]::::".":]].:o' l"m]tenta 
uclzialów:

Z tego tytutu osiqgnqlem(ętarn)w roku ubiegtym dochód w wysokości:..,.'..'..



tv.

1. Posiadam akcje w spólkach hand|owych z udzialem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców, w któ-

:::: ::::"::::::::: :::iI .k ::::|łlJ,ifi,,,:;:ł] :: ::::: ::::.
tt

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

Ztego tytulu osiągnqłem{ęlam)w roku ubiegtym dochód w wysokosci: ......,'.....'...

' :".]::"..:.::.::*":*]::.ilil:."-:"ł;\.:#ą:-:..:1-.:':":r::::.'. 
.'...........................'..

Z tego tytutu osiqgną|em(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .............'...

V.

Nabyłem(am) (nabyi mój rnałżonek, zwyIęczeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skar.
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich związków tuu oo komu-
nalnej osoby prawnej następujQce mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na|eży podać opis mie-

:l:.].*::.::::-...::.::l],..........."ii.......'......ń

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarcza (naIeży podać formę prawna i przedmiot działaIności):
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- wspó|nie z innymi osobami .,'.'.''.'dhl'3......'.r{.o.f ':t .a.Lv:l..,'.'..''..'...'.-""T""-""t
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2. Zarzqdzarn dziaiaInością gospodarczq |ub jestem przedstawicleIem pelnomocnikiem takiej dzia|aIności (na.
Ieży podać formę prawnQ i przedmiot działaIności): ......'..'.'..'.

Z tego tytutu osiqgnąłem(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

_ jestem cztonkiem zarządu (od kiedy}:



^ lt
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:........'.....04'l.r...'.,.'ń'r'tr1 ?',].''.'

* jestem czlonkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): ,..,., ','.,.#:'ę'..'........l..ł |'ąn,+
II
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vill.

|nne dochody osiqgane Z tytutu zatrudnienia Iub innej dzialalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem kwot uzy.

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 00o z|otych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

r(/14,.....,



Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 ,l Kodeksu karnego za podanie nie.
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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(miejscowość, data)


