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'1.

osoba składaiąca ośwjadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego iŻupetnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkr€tnym

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynaleźnośćposŻczególnych 5kładników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością maiątkową'

dotyczy-

prŻypadku zastosowania, należy wpisać

!!ie

oświadczenie o stanie ma.iątkowym dotycŻy majątku w kraju iza granicą'
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są inforrńacjejawne, w częściB zaśinformacje nieiawne dotycŻące
4.

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraŻ miejsca położenia nieruchomości.
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Ja' niżej podpisany(a),
Urodzony(a) .'
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po zapoznaniU się z plzepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r' o samoŹądzie gminnym (Dz.
U' z 2001 r' Nr 142'
poz. 1591 oraz 22002 r. Nr23, poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 12/1 i Nt 214, paz.
1806), zgodnie z al1 24h lej ustawy oświadcŻam' że posiadam wchodŻące w skład małŻeńskiej Wspólności
majątkowej lUb stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby Ńni?ane:
-

środki pieniężne Żgromadzone W

- środki pienięzne

papiery
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tylLło'awny:
3. Gospodarstwo rolnel

rodzaj gosPodarstwa:
o wartoścj:

rodzal zabudowy
(ytJl Prawny
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uIi"głyT przyLhód

l dochÓd w wysoi
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rytuł prawny:
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lLb

gninnych o>ób'plawnVch
w spółka-l' handlowych z ud7iałAm
_j";i"'y podac liczbe iemłenta udz;ałów:
przedslęblorców' w hto'v"n

Po.iudu. ud'iuty

2. Posiadam udziały
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roI'u uoległym dochód w

hand|o/VVch z Lldzialerr'
1. Posiadam akcje W spółkach

pęeClsiębiorcóW, w których

udziałóW'
natezy podać liczbę i em'tenta

Wy'oKoscl

gmirnyc'' osób olawny'Lh lJb

,.";;"';;;;';";"'";"ov 1

należy podac lic-De i emilenLa akcll

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akc]i W spÓ}ce

ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód w WySokości:

z p"li"J".
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* I""v"r, lpJrr""ń ń""aIowych
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należy podać liczbę i emitenta akcji:

.{oĘ*Ż

ż i"qo tyiułu o"lągnął"m(ęłam)w roku ubiegłym dochód w Wysokości

przynaleznego.do lego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' Ż Wyłączeniem mlenla
jednostek samoŻ ądu
,jj sr"',tu ńaństwa, inne1 pinstwowe1 osoby prawnej'
które
n€
s
lępLllące'mLenie'
prawnel
"Jięi'""gi"l
Lińori"inJgo' i"n.*iąŻków lub od kómUnalnej osoby
od
kogo:
nabycia'
i
datę
nalezy podać opis mienla
poói"guło ,"by"iu * orodze przetargu

-
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plawną i przedmiot działalności):
1. Prowadzę działalnośó gospodarcŻą (należy podać fofmę

_Wspólnie z innymi osobami:

ż ióiii;il;ń;łem(ęłam) W roku ubiegłym przychód

z"żirrąaiiiń a.i"łulrościągospodarczą lub
o.i"-tń*"ł iń"i"zv poaajtoimę prawiąi

i

dochód w Wysokoścl:

jestem prŻedstawjcielern pełńomoYnikiiem takiej
przedmlot działalności):

rY'r&
-osobiście:
-wspólnie z innymi osobami:

ż i"g; ivilil;iĘ"ąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŻychód i dochód

w Wysokości:
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W spółkach handlowyćh 1nazwa' siedŻiba spółki):
-jestem członkiem ŻarŻądu (od

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku Ubiegłym dochód w Wysokoś"i'
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vlt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działajnościzarobkowej Iub Żajęc' z podaniem
kwot uŻyskiwanych Ż każdego t}.tułu:

X
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej ']0 000 złotych (W przypadku pojazdóW
mechanicznych należy podac markę' model irok produkcji):

'luL^
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X
zobowiązania pjeniężne o Wańości powyzej 10 000 Złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz Warunki' na jakich zostały udzieIone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem' W jakiej
Wysokości):
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