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Uwaga:

1. osoba §kładająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypelnienia kźdej z rubryk,

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkłetnym przypadku za§to§owania, naleł
wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana je§t określió przynależność poszczególnych
sldadników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeń§ką wspólnością majątkową.

4. ośWiadczenie o stani€ mĄjątko[Tm dotyczy majątku rv kraju i za granicą.

5. ośrłiadczenie o §tanie majątko§Tm obejmuje równieź wierżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte śą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funtcja )

po zapoznaniu się z pzepNami u§tawy Z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminiym (Dz.U,
z 2001 r, Nr 742, poz.I59l; oftz z 20D2 r. Nr 23, poz,220, Nr 62, poz. 558, NI 113, poz, 984, Nr
|53, poz.I271 i Nr 214, poz,1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek o&ębny:

L
Zasoby pieniężne:
- Sroati pienięzne z$ornadzone w walucie p olsl<iei: .............!!Pt....?!...........................

- papiery Wafiościowe:

ł
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4, Inrre nieruchomości:

o waftości:

III.

1, Posiadan,i udział1,, rł, spółkach handlorł,ych z udziałem gnini),ch osób plau,n),ch lub

::::::,:::::""*]:::u:1:':::::,]:,::"l]:":"']_::1:::,::":":::"'",:):,T,"y:łł\.,,.l.

Z tego t}-tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

akcje te stalowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
ą.łł-. ,.ęz7..,.",

t}.tuł prawny:



Z tego t},tułu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubięgłym dochód w wysokości:
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li, i ; *l,i : : i

Nab]łen(anl) ( nab].l mój nralżonek, z *,yłączenienr mienia przvnaleźncgo do .|cgo majątku
odrębnego) od Skarbu Państ\\,a. innej pŃst\\o\Ąei osob), prarlnej, .iedllostek samorządu
ter)lorialnego. ich Zu,iązkór| lrrb od kon,tunalrrej osob,,, praurrej naslępujące nienie. które podlegało
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2. Zatządzam działallością gospodarczą lub jestęm przędstawicięlem pełnomocnikiem takiej

Z tego tytułu osiągnałen(ęłam) t,roku ubiegłym dochód rv rvysokości:

W spółkach handlow}ch (nazwa. siedziba spółki ): ..,,,.,,,.,,,.,,,.,,,. .,..,......,............Ą.'!...4ę,1,7.:.!,..."",/ ,,,

vII.
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Z |ego t!,lLl}u osiągnałem(ęłarrl) u, roku ubieg]}m przyohód i



Z tego t,Ytułu o5iągnąłem(ęłam) \r roku ubicg]},m dochód \\, \\,),so kości: ........ -4!.!......ę4:.t7 ;:7

innęi działalności

lx.

Składniki mienia ruchomego o \łańości porł_lżej 10 000 Z}ol),clr (w plZ),padku

x.

Zobowiązania pielięźnc o \raftości porq,żej 10 000 Złotych. \\ t},ln Zaciągniętc kred}ly ipoź!,czki
oraz *,aluŃi, na jakich został1, udzielone (rł,obec kogo. w związku z .jakim zdarzeniem. lł,jakiej


