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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisac,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenia
nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001
r. Nr 142, poz. '1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, po2.220, nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.

1271 i Nr 2'14, poz. 1806), zgodnie z ań. 24h lej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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tytułprawny: . nłę...''fun%x
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościmrrę- graftłcel
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llt.
1' Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałow:

nle dpv'1cąĄ;.'...'.."..'..'..../ .....1.
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udziały te stanowią pakiet więks zy niŻ 10 %o udziałoww społce: {ry'ę.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokośc,, ..|..ui.('.'..&.fl.rj

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałow: .......

nię dpĄoul



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc r, .ru 'ę...9g].?:l.

tv.
I Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnychprzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - n"lóźy poż"j liczoę i emitenta akcji:ńe gW-tr,u
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1O % akĄiw spółce: firłe dDr,ac2ą
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Posiadam

nłe
akcje w innych spółkach handlowych - naleŹy podac liczbę i emitenta akcji:
gplracL,t.l t
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Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: /?ut

V.

majątku odrębnego)
terytorialnego, ich
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1. Prowadzę działalność

/hl'ę

- osobiście /W'ę

(naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami .....'...'.,fu.'..Y dr,1::/
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hód i dochód w

pzedstawiciel
działalności):....

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc i ..'.n'(

vil.

W spółkach hand lowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zaządu(od kiedy): . . ..rV'Y ''.fuh!\

/v1,ł"(-

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): |'.y..Ł' dEt]:?

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokośc i .....''H.'.9. 90aĄ:"1
7

vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanychz kaŻdego tytułu: .........
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Składnikimienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

naleŻypodać markę, model i rok produkcjł, .'.A#W.t1pot) a)abqłu
I
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x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyŻej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
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4.

5.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy !ub zatajenie prawdy groz! kara pozbawienia woInoś;i'
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