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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 dowczv''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pŻynależnoś'ó
poszczególnych składnikóW majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńs ką ws pólnością majątkową.

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

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce
polożenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpisany(a),

po zi]poznaniu się z przepisami ustavyy z dnia 8 marca 1990r. o samoządzie gminnym |Dz. u. z
2001r. Nr 142, poz- 1591 oraz Ż 2002r' Nr 23, poz.220, Nr 62' poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i N r 214' poŻ. 1 806), zgod nie z aft 24h tej ustawy ośWiadcŻarn, Że posiadam 'Wchodzące w
sk}ad malzeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne| ł- i .-- siocri pienięzne zgromadzone w walucie polsxie1: .... ...'.{.)..!:i a........?J,.

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ......:}a"L.'..'..i.tv{......-;') /

papiery Wańościowe: ...''............'..'
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1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem - gminnych osób prawnych lub
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akcje.'re stańo,'vią pakiet Większy niŻ -10% akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w Wysokości:
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z wyłąćzeniem mienia Przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pańStwowej osoby prawnej, jednostek samor.ądU terytorialnego, ich
związków lub od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre podlFgało zbyciu w drodze
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1' Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podac formę prawr]ą i przedmlot działalności):
..---.,;^,-...... .. ;:-.t.i......... (.{ s\.-\'..-..............
- osoolscte ,!........................ .

Z tego tytułu osiąlnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prŻychÓd i dochód W WysokoŚci:

2.



2' Zaźądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jest przedstawicielem' pełnoĘocnikiem takiej
dzlalalności (na|eży Podac forme prawną i przedmiot działalnoścl): .r-łv .ńvl.x. -? .

..../....'......
- osobiście
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Z tego tytułJ osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

l!:llll-*l':_,1:h?':s: o wartości.'.poĘżej io 0oo.łgfy"ń (lfi/pźyFiidkij'.riąźź;law
mecnanlcznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...L-t_.u(t...,..Y!.vŁ''':',...ł7-........'......'...

...................-......,J........:.......................
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ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

ĘĘ;JTi5|*Tiy.f 'J::{y::T,il'. jłl-?ź1Ll*-ł*;|t|:"Yili'**;;;



Powyższe ośWiadczBnie składam śViadomy(a), iŹ na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego Za
podanie nieprawdy lub Żatajenie pra\rdy 9rozi kara pozbawienia wolności.
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