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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie dotvcąl".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależnośc poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązń do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5, O świadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczęniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczącę adresu

zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a),

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcj a)

po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia żI sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20I3r.poz.594 zę zm.
zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery wartościowe:
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i doc w wysokości:
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Fr-

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowyc h - należypodać liczbęi emitenta akcji: 
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akcjetestanowiąpakietwiększyniŻI0Yoakcjiwspółce:G{

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ............A.-/

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małZonek, z vllłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegŃo zbyc,iu w drodze
przetargu-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogg: ................., . . ../. .. . ..

2. Mieszkanie o powierzchni:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tltuł prawny;

4. Inne nieruchomości:

powierzchn iu, ..b.|

prze@rgu-narczy pooac opls mlerua 1 oatę nabycla, ocl Kogo: .,..../.,....,...
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3.Gospodarstwo rolne: t 
^
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III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać ltczbę i emitenta udzińow:

udziały te stanowią pakiet większy niż I)Yo udziałow w spółce:



VI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarcz{ (naleZy podaó {o*rę
I

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

2. Zatządzarn dziaŁalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,

2*-ąi 
przedmiot działalnoś "y!Ąr-'.Ąt

takiej

działalności (należypodaó formę prawną i przedmiot działalności): ...M/r.......
- osobiście /
- wspólnie z innlłni osobami ,../.............\--,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: kĄ Ą ry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy): .........=

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..,.,.......,.....,.,..,.....,.:\..

- jestem człoŃięm rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3 . W fundacj ach prow adzący ch dziŃalno śó go spo darczą :

- jestem człoŃiem zatządu (od kiedy): ...H....
- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji reńzyjnĄ (od kiedy):

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, .0/L,{- dPh4Mll

2. współd zielniach: 
^{łĘ 

dŃ C.aJt\^.Ą
- jestem człoŃiem zarządu(od kiedy): :........,.:......1

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś "i WL.. drĄq

UJL1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...........}..............



VIII.

Inne dochody osiągane ztytllłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

X.

Zobowiązartia pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim Wdarzęnięffi, w jakiej



Powyższe oświadczenię składam świadomy( a), iz na podstawi e art. 233
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grori karapozbawienia wolności.

§ 1 Kodeksu karnego za

\m,h,9J,§I,Jnlb

1 Niewłaściwe skreśIić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresiegospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


