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Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prz'Tadku zastosowania, nal€ł
wpisać'.nie dotvczv' ' .

3. oŚoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych
skladników majątkorłTch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

oświadczenie o stanio majątkowym dotyczy majątku w k-raju i za granicą.

ośrviadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

w części A oświBdczenia zawarte są informacje jawne, w cfęści B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania sk|adającego ośrviadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

cZĘŚĆ A
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( miejsoe zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy f dnia 8 marca l990r. o samorządzie grninnym @z.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.I59l' otŁ z 2002 t. Nt 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153' poz'|27| i Nr 214' poz'1806)' zgodnie z alt. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzącę w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanovriące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
- srodkiiiełęzne zgromadzone w walucie polskiej: ...........11...foiA....?.OIY.C'ŁY



I.

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pra.wnych lub
pEedsiębiolców. w których uczestniczą takie osoby _ naleĄ podać liczbę i emitenta

udziaty te stanowiąpakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..........

z tęgo t}'tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..........................

2. Posiadarn udziĄ w imych spółkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta urŁiałów

z tego łtułu osiQgnąłem(ęłam) w Ioku ubiegł}m dochód w wysokości:

Iv.
l ' Posiadam akcje 1v spółkach hand1ovyoh z udziałem gnrinnych osób prarłnych lub

pEedsiębiorców, w któryoh uczestniczą takię osoby . laleł podać liczbę i emitenta

akoje te stalowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółoę:

z tego t}tułu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubięgłym dochód w wysokości:
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1 . Prowadzę działainość gospodalczą (naleł podać formę pffi,!ą i przedmiot działahości)

, 
i:::*::.y:!:y:::T 91:podarczą lub jestem przedstawicielem pełlomocniloem rakiejdziałalności (naleĄ podai folrnę prawną iprz"ń". a''"t".r'"*ii l.'....-..i. .**.

Z tego t}ł'u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm d".hód *rvy.;k;;;i'.'''...........

},II.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): ....................

Jśslśm czlonK]em Komlsjl lewizyJnej (od kiedy): ...... ' ' . . .............\......
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vrII.

Inne dochody osiąganę z t},fi'u zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

rx.
pojazdów

x.



Powyższe ośv/iadczenie składam świadomy (a), iż na podstavrie at.233 $ l Kodeksu tamego
za podarie nieplawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pńawienia wolności.

g]]y.|Ęłj l.{l9 h.I.g'....* 9,,9Ę, A+
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