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I. Osoba składająca oświadczen ie obowiązana jest do zgodnego z prawda~ starannego i zupełnego wypełniania każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w knnkrernym przypadku u1stosowania, należy wpisać ,, nie dotvczv". 
~. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna leżność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maj a_tku objętego małżeóską wspólnością majątkową. 
4 . Oświadczenie o sran ie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o sranie mająrkowym obejmuje również wierzyte lności pieni1eżne. 6. \\i częśc i A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacj e niejawne dotyczące adresu 7_a111ieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pcłożenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja. nizeJ podpisany(a) . ... i.r&:2 ... .Ef!.~. . . diz.e. ceoreft_ .... if.$.ih.t.(J~ ... (11111011::i I naz,,1sko or.u naz.,,1sko ,oJo\\c) (/ ~ 
urodzony(3) // lf. ..t!:J.ll~ .. (/_ g.S-fl. .... . . w .. -J.~fJC ... 

(miejsce z~rrudnienia, stanowisko lub funkcja/ 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia S marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 7. 200 1 r. ;\ir 142, poz. 159 1; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr i53 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr SO, poz. 717, Nr 162. poz. 15S6), zgodnie z art. 24h tej ust:iwv oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małże11skiej wspólności mająrkowej lub sranowia_ce mój majątek odrębny: 

l. 
Zasoby pieniężne : 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . ................ ............................................ . 

······· ···m.~·t···•d.;4•~ ··· ···························· ··················· ················· 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ............................................................... . 

....... .. .. ..... ..... ::::::::::::::::::.:::~~e:::::: ~~c~d:: 



1. 

tytuł pr.:.1wny: . 

4 

.. .. . ······ · ···· · ···· ...... ... . 

o wartośc i ..... .... ..... A.f(J, .O{lrJ..ltt•··· 

tytt1I praw11y· ····.· .. dn.~;~;~·~·.· ... ·.·.·.·~--;,J/~)/ .. ·.·.~;f,&;;;_ 
lll. 
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

p,·zeds iębiorców, w których u?zestniCL\ takie osoby - należy podać lic zb~ i emitenta udzia"klw: 

······ ~- --

udziały re stanowią pakiet większy ni;,. I 0% udziałów w spółce: ................. . .... .. .......... ..... . 

Z tego r-·rulu osiągnąle1111ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........... . 

.., Posiadam udziały w mnvch wólkach handlowvch - nalezy podać liczbe i emitenta udziałów . doh . . 
/łJ/ .. ~:. . . v~ . ... . . .... . . . ... ...... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ub iegłym dochód w wysokości: .......... ........ ......... ... .. . 

\ 
\ 

\ 



'--" 

I. !'osiadam akcje v.r sró łk:1ch hand!o wych z udziakm gm innych osób prawnych lub 

przcds!-;biorcó\v. \i. których uczesill iczJ_ lakic osoby - n~ilcZy poda~ liczb~ i .!init::11 1:1 akcji : 

7. tego 1y1 ułu os iągnąlem(.;: !ami w roku ub iegłym dochód w wysokośc i: 

2. Posiadam akcje w innych spólbch han~twych - należy podać liczbę i emitenta akcj i: ... 

. .......... ll1J'e. ...... Jo.'tf cAf-············································· ················· 

Z tego tytułu osią,onąlem( ę ł am) dochód w wysokości: ........................................ ............. . 

V. 

Naby!em(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do j ego majątku 

odrębnego) od Skarbu Paiistwa, innej paiistwowej osoby prawnej, j ednostek, samorządu 

tery tori3lnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mien ie, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu - na leży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

VI. 

l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać form1< prawną i przedmiot działalności) : 

······.; 

osobiśc ie 

wspólnie z innymi osobami ..... .. ........ ............... ................. ................................................... . 

Z tego rytułu os iągnąkm(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............... .. . 

2. Zarza.dzam działalnością gospodarczą lub j estem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej 

dziaialności (należy podać fonnę :irawną i przedmiot działalności): ........................ ........................ . 

wspól nie z innvmi osobami ....................... ............ ........................................ . 



. /J1ie d,o/,✓cz 
·· · ·· · ·· · ·· · · ········ ··· ······· · ······ · · · · · · · ···· ·· ····· · · · ···· · ·· ·-···~-✓- - ---· • ··············· ········· ······· ···•········· ·· 
z i;::go tytułu osiąg.nJ}cm(~l.1111 ) \\' roku ubicgiym ( ochód w \i.rysoh:oSc i: ................. . 

vr r. 

jesrcm członk iem rady nad zorczej. (~~.~t~~y): . . /JJ„L.~·.· ...... ~.t .. ~/ .. ·:·.·· .. 
jestem członkiem ko misji rewi zyjnej (od kiedy): .... tY:!.<. ..... c&..{jt<?J-· ·,··········"············ 

Z tego tytułu osia_gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................... . 

vm. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

kwor uzyskn,anych ~ kazdego tytułu .tiJ/91~ ..... c?j.e.1f ..... <?. . ./fJtJ, ... ae;dJ?fO .. d.W.<20..-
dle./'1. Y'fflf1,ffl._. /,4.°:111/.J.1. .. /l<f;J· .

0 
. ;.:.·· ..... .. .. .. ... ........ ....... ... .. . . .. . 

/4.mł!ou . eie ffn u ... /111.f.,?.rR....... .. 3' .u .~. . ............. . ... .. ... .. 
. fl./fYJ.e.,:fft.cc_/.Y.i.;... .. /.1.11f2..~ ...... d.f.ird, ... !J.ł?-L .. ./l1'21'f'.at/..<t?11..P. 

IX. 

Składniki mienia ruc homego o wa11ości powyżej 10 OOO złotych (w przypadku pojazdów 

mec hanicznych należV podać markę, model i rok produkcji): .... .. .................................. .. 

···· ··························· ·········· ···················································· ··· ····· ···· ··· ········ ········ 

X. 

Zobowiąz.ania pien iężn .: o wartości powyżej I O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej 

~Y''kOS"' .. ··· ~;; ~f "i••···················································· ...•. .... 
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zaraj~nie pr;nvdy grozi ~ara pozbawienia wolności. 

\ podpis) 


