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Uwaga:

.

1'

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-

2.

JeżeIi poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nle dotv.
czv".
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ićprzyna|eżnośćposzczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

3.
4.
5.
6.

nia każdej z rubryk.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte!ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości'

czEŚc A

(m

iejsce zatrudnienia, stanowisko lub

fun kcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U' z 2001 r. Nr 142,
po2.1591 orazz2OO2r. Nr23, poz.22O, Nr62,po2.558,Nr113, po2.984, Nr153, poz.1271iNr2'14,po2. 1806),
zgodnie zart' 24h tej ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:
t.

Zasoby pienięzne:

_

Środki pienięzne gromadzone w waIucie po|skiej:
Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej:

..

papiery wartoŚciowe:
na kwotę:

lt.
1.

2.

tytuł prawny:

...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: . '..'..''.'.'
Inne nieruchomości:

powierzchnia: ............. Ctt,....|'|.ętl'''
o wańości

tfu'rL.*.tt...
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tytuł prawny

.
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prawnych |ub przedsiębiorcow, w

ktÓ-

IV.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych

z

udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcow, W kto-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '.......'...'..'.

2' Posiadam akcje w innych społkach hand|owych

_

na|eŻy podac Iiczbę i emitenta akcji: ...'......

"Ł
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .'.'.,,...'l.t't..9...t/LAI

I

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małionek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu ńaństwa, innej-pańslwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mien(e' ktorę ppd|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mienia i datę nabycia' od kogo:'.'..'.''.''...l.1 t. a.... {w r+-a+

L'

VI.
.1.

n
l./

Prowadzę działa|noścgospodarczą (nalezypodaĆ formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ...'...''.'.....

-osobiście......'.....'.....'....łl
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: .'.............'.

2'

Zarządzam działa|nościągospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działaInoŚci): ................

-

osobiście....... ......
wspó|nie z innymi osobami

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

vil.
Wspołkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): .'.'.. .

-

.

|ń

!!.{.p *|ł.e.x..........'

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

rv

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochod w wysokoŚci: .................
|ub zajęc,

Le*{

z

podaniem kwot uzy-

Powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie.
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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