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1. osoba slrładająca oświadczenię obo$'lązana j€śt do zgodnego z prą{dą, starannego

l zupełnego łr}Telnielia każd€j z rubryk'
z. ,le*eti poszczeg,llne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zaśłosowania, traleł

wpjsać 5!9-d9]tgeĆ
3. osoba śkładająca oświadcżedle obordiązarra jest okeślić przy[ależność poszczegóhy&

składnikótł ńajątlrowych, tlochotlów i zobo\yiązafl do majątku odrębBego l majątku

objętego małźeńską wspólnością majątkową'
4. oświadczenle mąjątkowe dotyczy majątku w kraju i za granlcą.
5. ośwladczenie mąjątkowe obejmuje również wierzytelnoścl pienięźne'
6. W części A oświadózenia zarvarte są lnformacje jawle, w częścl B zaś idormacje niej'wlte

dotycżące arlresu zamieszkania iklada1ącego oświadczenie oraz miejsca położenia

- 
ieruchomości.

czEsc A

( mi€jscę zafudnienja, stanowisko lu! funkcja )

po zapozoaniu się z przepisami usta\łY z dtria 8 marca 1990 r' o' samoźąalzie gmirutym @z.U'
z2001 r, Nr 142,poz. 1591 otaz z 2002 !, Nr 23, poz.220,Nr 62, poz 558, Nr II3, poz 984'
Nr 153, poŻ, 127I iNt 2I4, poŻ, 1806), zgodni€ z art. 24h tęj usta\ł}' oświadozam, że posiadam

wchodzące w skład małżęńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące rEój majątek odlębly|

I.

Zasoby pienięzne:
- ś'odkipienięzne z$omadzone w walucie polskiej: '''.''''''''..l:''ś' ' '''''J ''''}l'''

- środkipieniężne lgromadzone w walucie obce3| ' '''' ''''''h':'\^'''''''''''*t'' 'i','''''''.''' ''''''''' '' '' '''''

na kwotę| .''''' 
' ' '.'''{'' i' i;. '. ' ', ' '. ' 'rlł:'t.}^Łl' '



ut
l. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - mleź,y podać licŻbę i emitenta udziałów|

Z tego ł'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłńlochód w wysokościl ..;sr,ę.,',,',",!l;ł:r'ł'r;.'....'

2' Posiadam udziĄ w imych spó&ach ha[dlowych _ nalęł podać liczbę i emitenta udziałów: ''''''

.. ' ,,,

I

Z tego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doohód w wysokości: ....'j}s''ą'''''.''ż-L..:l;*i''''jj'q'
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Iv.
l' Posiadam akcje W spółkach handlowych z ldziałem gmimyoh psób prawnych 1ub

przedsiębiorców, w których uczeslniczą takie osoby - należy podać liozbę i emitenta akcji|

akcje te stanowią pakiet więksŻy niż 10 % akcji w spółoę| ...'''',;},(.'''''''.--ni"/}.J'';..,';l'''''..''''''"''

2,

Z tęgo Rtufu osiągnąłem(ęłarrr) w roku ubiegłym dochód w wysokościl ''..'',ul'l".'.'''':-L|']")l--1''''l'l'1'

Nabyłem(am) /nabył mój rnałżonek, z wyłączeniem mienia pfzynaleŹnęgo do jego majątku

odrębnego/ od Skarbu Panstwa, innej państwowej osoby prawnej, jedllostki samorządu

terytoriainego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienię, ktÓIe podlegało

zbyciu W drodze pŹetalgu'la\ezy podać olis mienia i datę nabycia' od kogo : '.'''''.',.,''' ''''..'.'.,.''''

- wspólnie z irrnymi osobami '...'..''''',lr'ś''..,''.'''';'!i,l.1i._].l'|';i!J

Z tego tyhrfu osiąEnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Ę'sokościi ''''}r" (..'.'''1\,.]''l-,i

2. zatząózam działalnością gospodarczą lub jestem pEedstawicielem' pehomocnikiem takiej

óziałalnośc\ (należry podać fotmę prawną i przedfuiot działdlhaści)|

- osobiście.......,...'''''..''''..;r*.!..''''''..*!'!'''i'"j'..-.'l..''.''....''...'......,'..'.
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,. 1, -,Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w Ioku ubiegłym dochód w wysokośoi: ''''i}'''l-'''''''''l!

VTI.
W spóikach handlowych olaz ą, siedziba spółki \| ' .''''.'''1ais''''.'.'''ż' ;!'1]'! j'!' l':YJ

jeŚLem czlon'ldem zalządu tad laed1r ''''''.'')''''J''''''''''-'''','.]'''''''.'''.j''''''''''''''''.'' ''' '' ''''''''

- jeslem cŻłonkiem rady nadzorczej 1od kiedy): '.'''''..r''_''.''''''''''''-'\'-,'l'..''':"'l''''"'''"'' ''' '''

Jesrem czlonkiem komisji re\^Ąz:Ane: lod hedy): ''''''.'.':_'j''_ '' ''''.''.'l:';'':l'''''ł,''' '''' ''''''' '''''

Z tego t}'tuhl osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}łn dochód w urysokościl ' '.:ir,.J.* ' '. '.' '..d'*' i'rL '' ' ' '" ' "' '

!r.
Inrre dochody osiągano Ż Ętufu zakudnienia 1ub imej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot Ęskiwanych z każdego ł4ułu: ''''''''n''''' ''''.''' _l'''''ł''j''.'''''.'..''''''

5 ijL -"a-{:- 1.,::,,

x.
Zobowiązania pienięŹnę o wartości powyżęj l0.0o0 złotych' w t}łn zaciągnięte kręd}ty i pozyczki
oraz waruŃi na jakich zostaĘ !ózie\orLe (wobec koga, w zwwku z jąkim zdarzehiem, w jdkiej

wysokości): ' '''' ''''.'... '' ''.' 'x,l*' '. '..'. ' ' '.uił.{4,:.:ii?}'...... '..' ' ' ' ''..' ' ' '. '... '..'.



_]wvższe oświadcŻenie składam świadorny(a), iż na podstawie a!t. 233 $ 1 Kodeksu kamego za

\ńdanie nieprawdy lub zatajenie pmwdy grozi kara pozbawienia wolności'

:pi*.Ł'......]]'l.,t:l|l''''i.l.'-,]i
( miejscowość' data )
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