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nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna!eżność poszczegó!nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóInością ma.
jątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2001 r. Nr 142,
poz. 1 591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr '1 1 3, poz. 984, Nr 1 53, po2.1271 i Nr 21 4, poz. 1 806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej
|ub stanowiące mój majątek odrębny:
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t. Dom o powierzchni. .......!!.|Y...."lę.tp'l..fi m2, o wańoŚci:

o wartoŚci:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci: ....'........'...



1il.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w kto-

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałow w spÓłce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2' Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|ezy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .'.'..rłi.?'. di!:.1t:.]:ł......'.'..'...'"" "u""u'

lv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore"pod|egałozbyciu w drodze przetargu - na|eży podac opis mie-
nia i datę nabycia' od kogo: ........''(!.l.,'(..

vt.

1. Prowadzę działa|nośc gospodarcz ą$a|eŻy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚc,l. fuł.ę.....d'#,.u

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

iemitenta axąr' 'fl;'f. {a.;r:{%ł

2. takiej działa|ności (na-

wspó|nie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

vlt.

Wspołkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): . .'' ' ' . ..{yl)l?'

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,t 
W,%

Ztego tytułu os|ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokości:



Składniki mienia ruchomeqo o wartoŚci powyŹei 10.000 z|otych (w przypadkql pojqzdow meqhanicznych,pa|eŻy
podac markę, mode| irok p-rodukc1l1' ''.Cfl,eł, 4stt*.'. .bp'€'r,''..' Ą79{2eĄł4* .łVł:('...4'L^':Ł4Q#Ł^t'^-

x.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

czEsc B

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
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