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Uwaga:
'l' osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest do zgodnego z prawdą stalannego i

zupełnego wypelnienia każde, z rUbryk'
2' Jeżeli posŻcŻególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' naleźy

wpisać,'nje dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowia3ana jest określió przynaleźność poszcŻegóInych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspóInością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą
5' oświadczenie o sianie majątkowym obejmuje również wieŻ}.telności pieniężne.
6' W cŻęści A oświadcŻenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

ClotycŻące adresU zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nierUĆhomości.
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(mlejsce Ża1rudnienia, sta|owjŚko lub i!ikcia)

po zapoznaniu się Ż prŻepisamj ustawy z dnia 8 marca 1990 l. o samoządzie gminnym (Dz' U' z 2001
l' Nr 142, poz' 1591 oŻz z 20a2 r' Nr 23, poz. 220' nr 62' poz' 558' Nr 113' poŻ' 984' Nr 153, poz'
1271 1Nl 214' poz' 1806), zgodn]e z ań' 24h te) ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące W
skład małŻeńskiejWspóLności mają1kowej I!b sianowiące mój majątek odrębny:
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udziały le sia nowią pakiet większy niż 1o % udŻiałów W społce:
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1. Posjadam akcje W społkach handlowych z udŻiałem gminnych osób prawnych lub
prŻedsiębjorcóW W których uczestn]cŻątak]e osoby - naleŻy podac liczbę ernltenta akcji:
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akĆje te stanowiąpakiet Wjększy niż 10 % akcj]W społce: m^4 ;ił'Ą,ą
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ztegotyiułu osiągną]em(ęłam) W rokU lrbiegłynr dochódW \ryysokości: 'ł-1ł ! d'ł. r?1

2. Posiadam akcje w innych spó]kach hand]owych - należy podać liczbę i emjtenla akcji: .'.'..'''.'..''.'
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Z tego llulU oslą!nąłem(ęlanr) w lokLr Ubiegłyrn dochód W Wysokości; ..1:':.rh.t'Ł dołrcł"
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Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z Wyła.cŻeniem mjenia prŻynależnego do jego majątku odrębnego)

oo śxarou i'ansŃa, innej pańsiwowej osoby prawnej' jednosikj samorŻądu teMo alnego, ich

zwjąŻkóW lub od komuna]ńej osoby prawnej następujące nrienie' które podjegało zbyciu w drodze
przetargu _ należy podać opis nrienia idalę nabycia, od kogo: ''.'.''''.''.''''
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1. Prowadzę dzia]alnośc gospodarczą (należy podac formę prawną i pŻ edmiot działalności): ''""''''"'
hĄ'( d'214cą'------- -J 0 '
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2. zarządŻarn działalnością gospodalczą ]Ub jestem pĘedstawicielem' pełnomocn]kiem takiej
dz]a]alności (na]eŹy podać formę ptawną i pŻedrniot dz ałalności)
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W spółkach handlcwych (nazwa, siedziba spółki): '.'.'...''''.

jestern cz]onklem ŻarządU (od kiedy): ''''''.'.''''.''''' 
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zobowiązania pieniężne o Wartości powyŹei 10'000 Żł' w tym zaciElnięie kredyty i poŹyczki oraz
warunkj, najakjch zosta]y udŻje|one (Wobec kogo W Żwiazk! z jak]m ŻdarŻen]em, W ja kiej WĄ/sokości):
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ołHe osoeowe
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
Ża podanie nieprawdy ]Ub zatajenie prawdy groŻi kara poŻbawiehia wolności.
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