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1. osoba skladająca oświadczenię obowiązana jest do zgodnego z prawdą starantr€go

i zupeloego $Wełnienta każdej z rubryk'
z. }Jćir p"J"."ugll'e rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' nalEł

wDisać !'nie dotvczv''.
,. ó'*'ili_ ;ffiffit{iadczetrle obowiązana jest ok'rejlić przyrrależność poszczególlyćh

,il;tkń ńajątłowyctr, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l mąjątku

objętego malżeńśką wspólnością najątkową'
4. oświaóczenie majątkowe dotyczy n.jątku w kraju i za granicą' 

.

5' oświadczenie majitkowe obeJmuje również wierzy(elnŃci pie!qn": . _

6. w części A ośłvtałczenla zawarte_są infotmacje jarłne, w części B zaś informacj€ niejawne

aotycllce aaresu zamieszkania iLd"aującógo oświatlczenie oraz mielsca polożenia

nieruchomości

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o, samożądzie gminnym pz'U'
'" zooi 

'. 
Nr tlz," poź' tśot onz z 2002 r' Nr 23, poz. 22o, Nr 6Ż, poz' 558, Nr 1I3, poz' 984'

Nr 153, poz' l27i'i NI 2 L4, poz' 1806), zlodnię z aft. 2Ą tej uslaBfr oświadczam, żę posiadam

wchodzące w skład małzońskiij wspólności majątkowej lub stanowiąoę mój majątek odtębny:

r. \_
zasoby pienięż're:
- środki pieniężue zgromadzone w walucie polskiej: ..'''"'."ł''"]'':''Ł'"'-' '''''' '''''''''''"""'"'''"''"''

czĘść A

na kwotę: ''..



o wańości: r
łtuł prawly:

fln.

1' Posiadam udział w spółkach handlowych z udziałem gninnych osób prawnyoh lub
przedsiębiorców, w których uczęstniczą takie osoby - rrależy podaó liozbę i emitenta udziałów:

, .1 t

udziaty te snnowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce| '''''''.''''''''''''''''''''''''

z tego t'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyńdochód w wysokościl

2' Posiadam udziały w irurych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ,.,, '.
/

z tego tytufu osiągnąłęm(ęłam) w Ioku ubiegłym docbód w wysokości| '''''''''''''''''..'.''.''''''''''''...'.



Iv.
1' Posiadam akcję 'v spółkach handlowych z udziałęm grniruych psób prawnych lub

przodsiębioroów, w których uczestniczą takie osoby _ należry podać liczbę i ęmitęnta akcji:

'''''' '''' '''''''''''''''' ''''.'''.'!ł'.',-''!-i'{r-';y''...'''..,',

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10 % akcji w spółoel .'''''..,'',''.'.''

Z |9go łtufu osiąg!ąłęm(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości|

2' Posiadam akcję w iłnych spółkach handlowych - naiezy podać liczbę i

....'.''''',''''''.''....'''''',' 1łl:..'.. l 
"i: 

|ż(f.:łk,,

NaĘłem(am) /nabył mój rĄałżonek, z wyłączeniem mięnia przynależIego do jego majątku

odrębnegoi od skarbu Państwa, ittnej państwowej osoby prawnej, jednostki samolządu

teryłoriainego, ich zvliązków lub od komunalnej osoby pla\'ńej następujące mienie, któIe podlegało

l'1..t'{*łL('

Z tego t)'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegbm dochód w $ysokości|

Z tego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościl .!'/.'''!'??ł.l:'

2' zarządzafi dział'a!Ąością gospodąrczą lub jestem przedstawicięlem, pehomocnikiem takiej

dzlała'Ir\ości (nąlezy podać fornę prawną i przedfuiot działąlności)'' ' ' ' '
1"

osobiście



z te€o ł'tułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokośoi| .'''.'..''....''.',

vn. ./ ł
W spólkach handlowych gazaa, sIedziba spółki)' '''''''''.''].':'''.-'.*'2,ł:'',.'

jestem ozłolkiem za'ządu (od kedy): .''''',',.'''.'''''

- jestem członkięm rady rcdzotozĄ (ad kedy)| ''..''....''..''.'.'''..'.'''..'.'''.,'....'''''...'''''''''"'' 1;''

Z tego t}fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg$łn dochód w wysokościl

\1tr.
Ime dochody osiągano z Ę4ułu zatrudnienia lub inrej działalności zarobkowej lub zajęó,



Powyżsuę oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodęksu kamego za

P1.nie nieprawdy lub zatajenie pBwdy grozi kara poŻbawierria wolności'


