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Uwaga:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego

z prawd4, starannego

i

zupelnego rvypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 "nie dotvczy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2noS6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w

i

zobowiqzafi do majqtku odrqbnego

i

majqtku

objgtego malZefrskq rvsp6lnoSci4 maj4tkowq.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku

w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.

6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czq5ci B zaS informacje
niejawne dotvczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja. nizej podpi sany(a).

uroclzony(a

I

bst

ru,q

W,
(rniejsce zatrudnienia. stanowis(o lub funkcja)

pozapoznaniu siq z przepisanri ustarvy zdnia 8 nrarca 1990 r. o sanrorzqdzie gnrirmym(Dz.U.z
2001 r'. Nr 142. poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558. Nr I 13. poz. 984,
Nr 153, 1'toz. l27l iNr 214,poz. 1806), zgodnie zart.24rr te.l ustawy oSrviadczarl. ze posiadam
rvchodzqce rt,sklad rnalZeriskie.i rvsp6lrroSci rna.iqtkorvei lub stanorr.vi4ce rn6i majqtek
odrgbny:
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I.
Zasoby pieniqZne:
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- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:
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o wartosc t,
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oran,nv:
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2. Mieszkanie o porvierzchni: ..... ffi2.
t1'tul prarvny:
3. Gospodarstwo rolne:.'
rodzaj
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o warto(c
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rodzaj zabudowy:

tytul prarvny:

Z

tego ty'tulu oli

doch6d

\v

vvysokoSci:

4
4. Inrre nieruchomo:ici:
powierzchnia:
o *,artoSci:

1)tul pra\\ny:

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlorvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6rv. rv kt6rych uczestnicz4 takie osoby

rrdzialy te stanowiq pakiet rvigkszy

nizl0o

- nalezy podai liczbg i emitenta udziat6w:

udzial6rv rv spolce:.

q

2

Z tego tytulu osi4grrqlern(glarn) rv

2. Posiadarn udzialy rv innych sp6lkach handlbrvy'clt.v naleZ5,podai liczbE i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osiq,unqtern(glarn) lv roku ubieglyrn doch6d rv rvysoko5ci:

Iv.
l.

Posiadarn akcje lv sp6lkach harrdlorvych z udzialem gminnych oscib prawnSrch lub
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akcje te stanor,viq pakiet rvigkszy
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t1i2l0o akcji w sp6tce:

Z tego tytulu osiqgnqlern(qtarn) rv roku ubieglyrn doch6d rv rvysokoSci:
2. Posiadarn akcje rv innych sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i ernitenta akcji:

7'r

?/Fr/ D42/
d6ch6d rv wysokoSci : .............

Z tego

v.
Nabytern(arn) (nabyl m6j malZonek.

odrEbnego)

z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego

od Skarbu Paristwa. innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek

maj4tku

samorzqdu

terytorialnego. ich zu,iqzk6w lub od komunalnej osoby prarvnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu rv drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg nabycia. od ko-so: .............

);

ta/r:,

VI.

l.

Pror.vadzg

dzialalno5i gospodarczE (naleZy podai formg prawn4

i przedmiot dzialalnoSci):
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgn4lern(qlam)

2.

i doch6d rv vuvsokoSci:

rv

przedstarvic ielern pelnomocn i kiem takie.i

Zarzqdz.am dzialaInoSci4 gospodarczq Iub

rl-iololnn{ni\'

dzialal noSci(nalezy' podacl

- wsptilnie z innymi osobami

Ztego t.v-tulu osiqgn4lern(qlarn) w roku ubieglym doch6d w

VII.
W sp6lkach handlowyclt (nazrva. siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkiern zarzqdu (od kiedy):

-

jestenr czlonkiern rady nadzorcze.i (od kiedy):

-

jesterr czlorrkiern komisji reu'izf inej (od kiedy'):

Ztego tytulu osiEgn4lem(gtarn) rv roku ubieglym doch6d rv wysokoSci:

lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc.

z

zlotych (rv przypadku pojazd6w
mechaniczny'ch nalezy podai markg. rnodel i rok

1

x.
Zoborviqzarria pienig2ne

o

waftoSci porvyzej 10.000 zlotych.

w tym

zaci4gniqte kredyty

i

po2yczki oraz rvarunki. najakich zostaly udzielone (rvobec kogo. rv zrviqzku zjakim zdarzeniem,
w

jakiej rvysoko5ci): ....................
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