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Uwaga:
'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, naleźy

wpisać,,nie dotycŹy''.
3. osoba składająca ośw'adczenie obowiąŻana jest określlć przynależność poszczególnych

składników majątkowych' dochodów i zobowiąŻań do majątku odrębnego i majątku
objętego mażeńską wspólnośGią maJątkową.

4. ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kr4u l za granicą'
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wleżytelności plenlężne.
6. W cŻęści A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w cŹęści B zaś informacje niejawne

dotyczące ad.esu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nierUchomoścj.
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(miejsce zatludnieńia, stanowisko lub fu ńkcja)

po zapoŻnaniU się z przepisami ustawy 2 dnia 8 marca 19go l. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr142, poz. 1591 orazz2ao2l.N( 23' poz' 220' nr 62' poz.55B' Nr 113, poŻ.984, Nr 153' poz.

1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h tej ustawy ośWiadczam, Źe posiadam wchodzące w
skład mażeńskiej wspólności majątkowej lub sianowiące mój majątek odĘbny:
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1. Posiadam udziały W społkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub

pżedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podaó licŻbę iemitenta udŹiałów:

udziały te stanowią pakiet więksŻy niż 10 % udziałów w spółce: ''..'.'..'.'''-''''

tke......d&"4.
z tegÓ tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WysokościI

Posiadam udziały w innych spółkach hand_lowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałóW:
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ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w lvysokoścl: ..'.'.
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Posiadam akc]'e W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
prŻedsiębiorcóW' w których uczestniczątakie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji:
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akcje te slanowią pakiet większy niż 10 % akcjiW spółce:
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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2' Posiadam akcje w innych spo]kach hand|owych - naleŹy podać liczbę i emitenta akcj!: .''.'.'''....'''.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w \łysokości:

v
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' z wyłączeniem mienia p.zynależnego do jego majątku odrębnego)
od śkarbu Pańsh/va, innej państwowej osoby prawnej' jednostki samorządu teMońalnego, lch

związków lub od komunalnej osoby prawnej następt]jące mienie' które podlegało zbyciu w drodze
pŹelargu - należy podać opis mjenia i datę nabycia, od kogo: '.'. '.'..'..''..'
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z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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jestem członkiem zaŻądu (od kiedy)| ''......'.'.''.'.' .. . . ... ./n;e . . ...dw%

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ''''' .'.'..''.'mie a"&'rg

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''. '... . . A^te rntgł1
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zobowiązania pienięŹne o Wańości powyŹej 10'000 Żł' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem 

' 
w jakiej Wysokości):

lilo, B&Np '$ąsn o'/Ęgl-Cłt * 9j8.T'u.
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Adr€s zafiiesŻkania osoby składającej oświad.zefile: .' ' ' '''.'.''''

l\r]ejsce poioze|ia n]eruchomoścj Wymrenionych w punkcie l1 częściA {adres);
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