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{Jrvaga :

7. osoba składająca oświatlczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2,. Jeżeli po*u.u.gtlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

. na|eĘ wpisać.,nie dotycuY''.

3. osoba .l.*ueu;ą.a os*iuaczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych it.łudnikó* rnajqtkowych, dochodów i zabowiązań do majątku

odręnnego i majątku objętego małźeńską wspólnością majątkową.

4, Oświadczenie o siani. *u;ątt.owym doĘczy rnajątku w kraju iza g'ranit,*.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6' W części A oświadc zenia ,u*uit, są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsea

położenia nieruchomości"

eztŚjc A' 
:

{mieisce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

po zapÓznaniu się z pt1ęp|sami ustawy z dnta 8 marca i990 r. o samorządzie gminnym

(Dz,|J' z fOff ,' pó,, śsv1, zgad*ó , art, f4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wohodzące w skład -ut'.Rst.i.j wipÓlności majątkowej lub stanowi4ce mój maj4tek odrębny:

I,
Zasoby pieniężne :

. środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej:

na Kwotę



m2, o wartości:

$
F f . Mieszkanie o powierzchni :

ffif,

o waltoścl:

n.
1. Dom o powierzchni:

Ętuł prawny:

o wartości:

trńrrł nr.qrłmv.rJ tul PrąwrrJ' ...."'...,.'.
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1' Posiadam udziały w spółkach hand1owych z

pfzedsiębiolców, w których uezestnicz4 takIe

udziaŁów:

udział'em gminnych osób prawnych lub

osoby _ naIeiy podac |tczbę i emitenta

2.

udziały te stanowi4 pakiet większy nlŻ IO Yo udziatov'l w spółce: ,.,..',.;..:'.,,,,,u.,ł,..!'.;:.:.,,'.:.;;

;;j";;.;il;ią;;ki;;;;k;";i Io.ł, -a"::,i;ili;;' . .,....,,'',,,,,,,.,....;::.;:,', .,..:.......'."



,ł
Y

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych- na1eŻy podac|tczbę i emitenta akcji:

Ztego t1.tułu osi4gn4łem (ęłam) rł,'roku ubiegłym dgclród w wysokości: .'....'.'..'.

v"
Nabyłem(am) (nabył moj mał'Żonek, z wył4czeniem mienia przynaleinego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwt4zków, komunalnej osoby prawnej \ub zwtązku metropolitalnego

następujące mięnie, ktor.e podlegało zbyciu w drodze przetatgu _ na|eiy podać opis mienia
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qsiąg1t].T (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i.d9..ehod 1wvsollŚci:

.,..,,,,,,. r r,,, ' ' " ' " ' "' " "" " '

2, Zaru4dzam dziatdrności4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicięlem pełnomocnikiem

takiej dziataIności (naIeĄ podac formę prawną i przedmiot działalnośei): '..'.'.....''...''..'.

. jestem czŁonkięm komisji rewtzyjnej (od kiedy): .....'.......'..'..'....:..'...'....

Ztega ty'tułu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''.'.'..'.,...'.....'......."5
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, Zabowiązania ptenięine a wartości

t paiyczkt oruz warunki, na jaLcteh

pov,ryiej 10.000 r)oĘeh, w tym

zostaty udzielone (wobec kogo,

zaciągnięte kredyty

w zvłiązku z jakttrt



Pawyższe oświadczenie składam świadomy (.a),tŻ na podstawię art.233 $ 1 Kodeksu karrrego

za podanie nieprawdy 1rrb zatajenie prawdy gtozikarapozbawienia wolności

(miejsco.,vośc, data) (podpis)


