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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą Starannego
izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania'
należy wpisać ,.nie dotvczv''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależnoś-ć
poszczególnych składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do mająthu
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje

nieiawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce
położenia nieruchomości.
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po z3poznaniu się z pzepisami ustalvy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poa. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. '1806), zgodnie z aft 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam Wchodzące w
skład maŁeńskiej WspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Z tego tytułu osiągn ąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód W Wysokości:
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1. Posiadam Udziały W spÓlkach handlowych z udzia]efi gminnych osÓb prawnych lub

przedsiębiorcÓw' W ktÓrych uczestniczą takie osoby - naleŻy podaĆ liczbę iemitenta udziałów:
, (\--=, ),.16,.).........l\.iu UŻCrIv U.rT

Udziały te stanowią pakiet Większy niŻ 10% udziałów w spÓłce:
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z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...................

1' Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem. gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje'te stańo'\ ią pakiet większy niż 1o% akcji w spółce:

7 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w Wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - należy podaĆ liczbę i emitenta akcji: ............
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłąizeniem mienia pŻynależnego do jego majątku. odrębnego)
od śkarou Państwa, innei pańStwowe.l osoby prawnej, jednostek samorŻądu terytorialnego, ich

związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przelalgu _ naleŻy podac opis mienia i data nabycia, od kogo: ''.'.''......'..'

vt.
1 . Prowadzę działalnośc qęęPglarc1ą.']Ęę lę}Y 8*^Ć formę prawną i pŻ edmiot działalności):

-_ _- '.:'_ 
.'''''. ''J.\!'Y.''.''. I''J.l.'l.Ył.l..'''

- U5UU15llę

Z iego tytułU osiągnąJem(ęłam) W .oku Ubiegłym pŹychÓd i dochod w wysokości:
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2. zarządzam działalnością gospodafczą lub jest przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy qodac forme nrawną i. p1zeqmiot działalności):' t( \E LpTl4 !?."( . .... ....................... ... r\.
- osobiście
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Yr)'.ou,*".n handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): N!.E. wTq U--1

- jestern członkiem zarządu (od kledy):
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_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'...'. '..' .'.. '.......
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vill.
lnne dochody osiągane z tytułu

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyŻej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki' na jakich zostały Udzlelone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W 'iakiej wysokości):
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PowyŹsze oświadczenie składarn śViadomy(a), iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pravdy grozi kara poŻbawienia Wolności.
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