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czlonka mrząrlu-p+uliatu, sekretarza połviatu, skarbnika porviatu; kierownika jednostki
organizaeyjneli polł'iatu, osotry zarządzającej i członka organu zarządza!ącego polł,iatorvą osoba

Prnlvną oraz osobl'rvydającej decyzje administracyjne rv imieniu starosĘl

Urvaga:
I. Osoba składająca ośryiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego i zupełnego

wl,pelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują ry konkretnym przypadku zastosorvania, należy rvpisać ..nie

dotvcz\,' .

3. Osoba skladająca oślviadczenie oborviązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkolvych, dochodów i zoborviązań do majątku odrębnego i majątku objętego rvspólnością majątkoł,ą.

4. Oślviadczenie o stanie majątkoł,ym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oślviadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośrviadczenia zarvarte są informacje jarvne, rv części Ę zaś informacje niejarvne dotyczące adresu

zamiesz,kania sk}adającego ośrviadczenie oraz miejsce polożenia ńieruchomości.

Ja.niŹe.ipodpisarly1a),....'............'.

urodzony(a) .......,..,,... .,,..........:...,....,. 1\ ....,..,...

(m iej sce zatrudnien ia, stanowisko lub funkcj a}
po zapoznaniu się z przepisami ustarvy z dnia2l sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prolvadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49. poz. 483, z2a00 r. Nr 26, poz.306, orazz2002 r, Nr l 13,poz.984 i Nr 2l4,poz. l806) oraz ustawy z
dnia 5 czel,ivca l998 r. o samorządzie porviatorvym (Dz. U.zż001 r. Nr l42, poz. 1592orazzża02 r. Nr23, poz.22a,
Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.984, Nr l53, poz. 127l, Nr 200, poz^ 1688 i Nr 214, poz. l806), zgodnie z ań.25ctej
ustarvy ośrviadczam, ze posiadaln rvchodzące rv skład małzeńskiej rvspólności majątkolvej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
l. _

Zasobypieniężne: ," ,' , .

środki pieniężne zgromadzone rv walucie obcej: €łPGl'

lI.
l.

2.
3.

papiery rvartościorve:

Gospodarstrvo rolne: : 
.', i::

rodzaj gospodarsttva:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...{,:.j...i:..... !:.::.".:.,.,,.........
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rodzaj zabudorvy:

'aro .ą ł,



lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowy$t - naleiry p9daćĄ94bę i emitęnta udziałów:

,{/ł u €'łJ'ł/.," dł '

)/l

lV. , ' ,,| .' ,,, i...ł_, . ../' ..' .-,--

Posiadam akcje rv spółkach handIorvych - nalezy podać Iiczbę i emitęnta akcji: .........i,.]...-....,.:.,....|........,,..........,

Vl.
l.

,./l/_4*ł/€ Płłł4Prorvadzę działalność gospodarczą2 (należy podac forrnę prawną i przednliot działaIności): ..

Ztega tytyłu osiągnąłpm(ęłam) lt,roku ubiegłym przychód idochód rv wysokości:
,,,' ' 

, :, l"ł],|
.,,.,.,.'.....'...............i...., ;..... :.

2. Zal,ządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicięlem, pełnomolnikienl takiej działalności (naleZy

Strona 2 z 4

P,u:ły, &/''
o rvartości:

udziały te stanorvią pakiet rviększy niż 10Yo udziałórv rv spółce: ..,..-.....,.........

Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłam) rv roku ubiegłym dochód rv wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do .iego majątku odrębnego) od Skarbu
Państrva, innej państrvolvej osoby prawnej, jednostek samorządu terl.torialnego, ich zrviązkórv lub od konrunalnej osob1'
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należr- podac opis mienia i datę nabycia, od
kogo: 

.!,, , t 
, 

_,, :,,, .. , . 'r, ,-



.ł ł !-_-
. ; ) 41 ż ! .'

Z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam} łv roku ubiegĘm dochód \v wysokości , ,.....:.-:.!,I...:...,.i .:!.,.:|.- ...:,. , .. .

,l

Vll.
l . W spólkach liancilorvych (nazrva, siedziba spółki): ........

łl//{ {ł€ ,śł Lś,
,/

t .._ł1' Ą4,}§!;ł ł ).gl i;o {ł"
jestem członkięm zarądu (od kiedy): .... ..{.!..:..7,.... .Y:,T..].1-....:-::;...........,.......

jestełrr członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

)

jestenl członkięn zarządu (od kiedy):

jestern członkieIn z_arządu (od kiedy): ..,,._,..,

Ix.
Składniki mięnia ruchomego o wałtościpowyzej,l0 Q00 złoĘct_lr(w przypadku pojałzóó,ymechanicznych nałeĘ podać
markę, rnodel i rok produkcji): , r:;7ź;.iAi:4ił ś}/ł i łn-)*- ' gł*"r*: r {. tt
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'vIIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudłienia lubn, innej flziałalności zarobkowej l0b zajęć, z podaniem kwot
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x,
Zobowiązania pieniężne o rvar-tości powyżej l0 000 zł, rv tym zaciągnięte kredyty i poĄczki olaz rvarunki, na.iakich
zostały udzielone (wobec kogo, rv zrviązku z jakirn zdarzeniem, rv jakiej rvysokości):

Porvyźsze ośrviadczenie składam śrviadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l

zatajenie prarvdy grozi kara pozbarvienia rvolności.

(mie.iscorvość, data)

Kodęksu karnego za podanie nieprawdy lub

(podpis)

j 
Nieryłaścirve skreślić.

2 Nie dotyczy działalności rvytrvórczej w ro|nictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zrvierzęcej, w tbrnie i zakresię

^ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie <lotycry rad nadzorózych spółdzielni mieszkan iorvych

Strona 4 z 4


