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Uwaga:

1. Osoba slrładającaoświadezenie
obowiązanajest do zgodrregoz prawdą, starannegoi zupełnego
wypełnienia |<ażdej
z rub ryk'
2, Jeże|iposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,na|eżLy
wpisać
..niedotyczv".
3. Osoba slrładającaoświadczenieobowiązana jest ońreśtić przyna|eżność
poszczególnych
składników majątkowych,dochodów i zobowiązań do majątku odrębnegoi majątku objętego
małżeńskąwspóInościąmajątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju izagranicą.
5. oświadczenieo stanie ma.iątkowymobejmuje równieżwierrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘcząceadresuzamieszkaniasldadającegooświadczenie
oraz miejscepołożenia
nieruchomości.
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po zapoznantusię z przepisamiustawy zdnia 8 marca 1990r.osalnrtotzudz'ie
gminnym (Dz'IJ,z
200rr.Nr 142,poz. 159t orazz 2002r.Nr 23,poz.2z0,Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 9g4,Nr153,
poz. 1271i Nr 214,poz. 1806),zgodtiez art,Z4htejustawy oświadczarrt,
ze posiadamwchodzące
wspólnościmajqtkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
w składmałżeńskiej
L

u.
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1 . Domo powierzchn
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2 . Mieszkanie o powierzchni :
ty|ułprawny:

3.

rcdzaizabudowv:
ty|ułprawny:
Ztego tyfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymptzychódi dochódw wysokości:
Innenieruchomości:

A

tyhrłprawny:

III.
1. PosiadamldziaĘ w spółkachhandlowychzudziatemgminnychosób prawnyclrlub

:::::::::::*
: :oo*:::::*::1
:*::::?::::::::::::
::::::::i:::::
:*:::::,
udziaĘ te stanowiąpakiet większy fiż L0%ldziałów w spółce:

Ztego tytufuosiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
f. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych_należy pod'ać\iczbęi emitenta udziałów: ''

rv.

1' Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w lctórych uczestniczątakie osoby _na7eży podać liczbęi emitentaakcji:

akcjete stanowiąpakietwiększyruż,IO%akcjiw spółce:
Z tegotyfufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
..'.'....''..
,)

Posiadamakcjew innych spółkachhandlowych_naleiypodaćIiczbęi emitentaakcji:.......'....
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:

v.

Nabyłem(am)(nabył mój małżonek,z wytączeruemmienja ptzynaleŻnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sanrorządu
terytorialnego,tch związków lub od komunalnej osoby prawnej nastęujące mienie, które
podlegałozbyciu w drodzeptzetatgl_ na\eiypodaćopis mieniai dptęnabycia,od'kogo:

VI.
1. ProwadzędziałalnośÓ
gospodarcz
.'...''
ą(naleĘ podaó formęprawnąi przedmiot dział.alności):
- osobiście

r;ijh,t;;#ńi;;;;;;:::::f:::fi^,
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymptzychód i dochód w wysokości:

2, Zarządzan działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(należypodaó formę prawnąi przedmiot działalności):
- osobiście

Ztego tyh]tu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (naz:wa,siedziba spółki):

Ztego Ę/fufuosiąEnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
WII.
]nnedochodyosiąganęzWfuzatrudnienia lub innej działaLności
zarobkowejtub zajęć,z
podaniemkwot uzyskiwanychzkaŻdegotyrufu:
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IX.
powyiej 10 000 r}oĘch(w przypadkupojazdów
Składnikimieniaruchomegoo wartości
podaó marką modeli rok produkcji):..........
mechanlcznychrruIeiy
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Zobowiązania pienięzne o wartościpowyzej 10 000 zł.oĘch,w tfm zaciryruęte kredyty ipoĘcrJ<l
o1azwarlnkl, na jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w nlttązlłtz jakimzdarueniem, w jakiej
l ł Y s o k o ś c i.). :. . . ' . . . . . . . .

Adreszamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawie
aft.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym(Dz' U, z200I Nr 142, poz.1591
o samorządzie
zmiany:Dz.Uz2002r.
Nr 23,po2.220,
Nr 62,po2.558,
Nr 113,po2.984,
Nr 214,poz.1806)
Miejscepołozenia
nieruchomości
wymienionych
w punkcieII części
A (adres):
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawie
art.24iustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
o samorządzie
zmiany:Dz.|'J
z2002r:
Nr 23,poz.2f),Nr 62,po2.558,
Nr 113,po2.984,
Nr 214,poz.1806)
art'233 $ 1 Kodeksukwnegoza
składamświadomy(a),iinapodstawie
Powyiszeoświadczenie
podanie,nieprawdy lub zatajerueprawdy gtozi kara p ozb awiernawolności'
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