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l. osotia składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego , pr".dą,starannego i zupełnego wypełnienia
.każdej z rubryk.

2' teżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczv,,.3' osoba składająca oświadczenie ońowią.ana jest określić przynależność poszczególnych składników

:ł$-#:h' 
dochodów i zobowiązań do majątiu odrębnegoi majątku ooięteeo i"ii.,łrru 

'roll"";;i;
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, 

' .'iś.i B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

il.
1. Dom o powierzchni:.......Ta m2, o wartości:

i:0:q..,^'''?fi):ł HŻ:



1il.

].. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - podać liczbę iemitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...,..''.........'

2. Posiadarn udziały w innych spótkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udzialowy'7'

,;r:,
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'..

tv.
L, Posiadam akcje

W których
w spółkach
uczestniczą

handlowych z ' ',udziatem gminnych osób

takie osoby należy podać

lub przedsiębiorców,

i emitenta akcji:
prawnych
liczbę

V.
Nabyłem{arn) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego' ich

związków, komunalne; orońy pru*nej lub związku metropolitatnego następujące mienie' które podlegało

akcje te stanowią pakiet więkzy niżLo% akcji w spółce: "''""")

Z tego tytułu osiągnąłem(ętarn) w roku ubiegłyrn dochód Ń wysokości: ...'.''.'.....""

2. Posiadarn akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: '.'"rz" """""""'"""

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościi ..'-..'.....-

zbycig w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: "'""'""":""""""

Vl' 
ćń on<nnrl'arc za hależv i przedmiot dziatalności): """""'"""""'""'1. Prowadzę działalność gospod'arczą (należy podać formę prawną i

_ wspótnie z innymi osobarni



vlt.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........

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

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .........'.''...

............J....r. "......'.'....n..,',r,.r,...'r!..,...

J

x.
'-i

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ].o 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):

.!/'
I



czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karpego za podanie
nieprawdy łub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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