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1. osoba składająca ośJYiadczetrie obowiązana jest do zgodncgo z plawdą, staladtrego
i zupcłncgo \Ępe]nieni' kźdej Ż rubryk.

2. Je:żeli poszczcgól[e rubryki nie znajdrrją w konkretn1m prąpadl-u zastosowania' należT
B pisać ''oie dofycn ".

3. ośoba Śkładająca oświadczeniĆ obowiązana jest określić pt-zynależność poszczegóhych
składników majątkowych, dochodów i zobovr_iązań do mBjątku odrębnego i nla;ąit<u
obję(ego małZ€ńską wspóL0oócią majątko$ ą.

4. Oświadczenie o stanie majątkotłim dotyczy majątku w kr-aju i zg granicą.

5. oświadczeni€ o statrie Daajątkow]rm obejmuje równicż wierzł'telności piśniężne.

6. W części A oświadczenia zaweńe są ilformacje jawne' w części B zaś informacje nĘawue
alotyczące adresu zamieszkania składającego ośviłdczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości'

czĘŚĆ A

Ją nizej podpisaay (a), ..

EodŻony (a)'....06-:...
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^zapoznaniu'się 

z pnepisami usta\ły z dnia 8 marcą 1990r. o samorządzie milnrm @z'U.z 2001r. Nr 142,poz'1591 oraz z20O2r.Nt 23' poz.220,Ńt 62' poz' 558' Ni 113, poz'9ś4, N| 153'
poz_1271 i NI214' poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam' ze posiidam wchodzącó
w sk1ad małżeiskiej wspólności majątkowej lub śanowiące mój majątek ;drębny:

t.

Zasob) pienięane:
-środkipieniężnezgomadzonewwaluclepo1stjei''''.'''.;.'''(2'(.(:'.''.''.'''.'.'..'.

- papiery wańościowe:

zafufuieną stElowisko lub frrnłcja )
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2. lr{iesztarri e o
1}'1uł plawny:

2' o rł'ańości:

t1tuł prawny:

m.

1.

2' Posiadam udziĄ w ianych spółkach handlgwyoh _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: .;...:

-'--''...'.....avz...łtł/.5.ćn/-.- .

rv.
1 . Posiadam akcj e w spółkach handlowych z Lidziałem gmbnych osób plawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniózą takie o-soby ] naleł podaó iiczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakięt większy niż 1o% akcji w spółce:

Z tego t)'tułu osiągnąłen(ęłałr) w roku ubiegĘm dochód *'wysokości: .'......'.:::=:.:-::::=..



2 l)osiadam ekcje u'imych spółkarh ha4d'o\ł}ch na]ęZ-\ podać licubę i ęmitcnla akc]i : ...' -.'-''

Nab1'łem(rLm) ( nabyl rnój małŹonek, z v-vłączenicm D1ienia prą,na]eŹnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Parlstwą imej państ\ł'owej osoby pralłnej. jednostei 

_samorĘdu

tel}tońalnego' ich z\łiqakólv lub od komunańej osoby prawnej'następujące ńienie. kóre pod1egało
zbyciu w drodze plzetŹrgu należy podać opis mienia i datę niby.lą_oó ioeo

)rr: /,'li;;.(tr

vI.

- osobiścię --.-

- u.nol.Iie / tu y-rrio,obam ...... .......

Z tego R.t!łu osiągĘłem(ęłam) w roku ubiegĘm prz1.chód i dochód w1łysokoścl:

- wspóhie z inrryrni osobami

Z tego o.fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłpn dochód w wysokości:

\.II.

W społkach harrdloxrych (nazwa. sie<Jziba spółki ):

' jeslem członkiem zarządu ( od kiedy ):

lestem członkiem rady nadzorczej (od kledy):

' Jestem cŻłonłiem komjsji rcwiz}anej (od kiedy):

Z tego q{u}u .Jsiągnąłem(ęłam) w rok_u ubiegłym dochótl w rwsokoścj:



VITI.

Inne dochody osia.ganc Z tvlułrL Zatrudlienie
z podaniem kwot uŻ)'skiwanych z kazdego qłułu: eilub

1141.
działa]noścj
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tx.

pojazdórł'

x.

zobo\łiąZania pieniężne o wańości po\ł]Żej 10 000 Złotych' W tym zaciągniętę kred}ty j pożyczki
oraz warunłi' na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, u' zwią1ku z jakim zdarzeniim,_w jakiej



Po\ł}u:ZĘ oświadcŻeuie sk]adam świadomy (a)' D oa podsuwie an233 $ l Kodeku kamego
za podżriie nieprawdy lub żalaj;ąię p1.alłdy g.ozi kjra pb;bawienia wolności-
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