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Urvaga:
jest do zgodnego Z prawdą' starannego
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana
i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
przypadku zastosowanil, należry
z. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

wpisać''niedotYczY''.
J.

poszczególnych
obowiąZanajest określićprzynależność
osoba składającaoświadczenie
i majątku
odrębnego
majątku
do
zobowiązań
skladników majątkowych, dochodów i
wspólnościąmajątkową.
objętegomałżeńską

4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
pieniężne.
Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności
zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
6. W częściA oświadczenia
położenia
doĘczące adresu zamieszkania sk.ładającegooświadczenie or9'z miejsca
nieruchomości.
CZĘŚC A
Ia,niŻejpodpisany(a
urodzony(a) ..

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

gminnym (Dz.U.
po zapomaniu się Z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
Nr 23, poz.220,Nr62, póz. 558,Nr 113,poz.984.Nr l53.
z20O1r.Nr 142,poz.l59Iórazz2O02r.
ze posiadamwchodzące
póz. |27| i Nr 214, póz. l806), zgodnieZart'}4htej ustawyoświadczam,
odrębny:
majątek
wspólnościmajątkowejlub stanowiącemój
w składmałzeńskiej
L
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężnezgrotnadzonew walucie polskiej:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
osoby . nal'eŻypodać liczbę i enritenta udziałów:

udziałyte stanowiąpakiet
większyniż'10%udziałóww spółce:.,..,.,..'./.,/ł..,:...(,l:/,ł7.,,,,'y,,.,
1

Ztego ty'tufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
..l.l,,,)....,,,t.1,:...!.ł7,.ł.łl...'....,'...
2. Posiadam udzia1ryw inrr;,chspółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: '. . . . ..

Ztego ty.tułuosiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegłyrndochód w wysokości,.
..,,;.1/,r,'..,t'(s,.*/,..',.,.,.''''...''..'

IV.
1. Posiadam akcje w

spółkach handlowych z

udział'emgminnych osób prawnych lub
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akcje te stanowiąpakiet większy ttiż.10Yoakcji w spółce:......''.', ,.,,'t1.
......
:-'4i..,..
r:,

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
..'','u'(''...(.ń^y'l'..',
,,,..'.....,

' :::]:i::::"::
],*:')::::-:::ŻT'::*:i
':i1:'1:::::
:]::::::.:l'lli1*"]......'.
Z tego Ętufu osiągnąłerrr(ęłam)
.'li",:,y...:,,,',.,..,..
w roku ubiegĘm dochód w wysokościi....'.ł1.;a......

V.
Nabyłem(anr) (nabył nrój małzonek, z wył.ączeniemmienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek satnorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnejosoby prawnejnastępujące
mienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu-należypodaćopis rnleniai datęnabycia,od kogo :..J.i..:-....'..'.'..1...;i"..'.'..'.
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Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|eżypodać formę prawną i przednriotdziałalności):
działalności
....,t:..':i....ai.|;.ł7..!)'...........

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłyrn
dochódw wysokości:
.....).........1.:........'..].....,........

VII.
W spółkachhandlowych (narwa, siedziba spółki):...'.'.'l''.'..'....łi|,,,('.;.,t.,,......

Z tegoĘrfuŁu
osiągnąłem(ęłam)
...'..+,......r./*.,:,.i,,.,,.,!'.'....',,,.,,,
w rokuubiegłymdochódw wysokościi

VIII.
lub zajęć,z podanient

IX.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej l0
mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji):

x.
Zob ow iązania pi eni ęzne o wartościpowyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyry i poĄczl<l
oraz warunki, na jakich zostaĘ u4zielone (wobec kogo, w związkn z jak'lm zdarzeniem, w jakiej
w y s o k o ś c i ).:. ' . ' ./. ) , / .( . , , . ,

CZĘŚC B

PowyŻsze oświadczenieskładamświadomy(a), iż,na podstawie art.f33 $ l Kodeksu karnego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdygrozi karapozbawieniawolności.

?ilc
l ąu,/.ł.t.l..............?....Ę.
(miejscowośc,data)

