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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiry

wpisad .. nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 prrynaleinoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w izohowi1zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granicq
5. O6wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierrytelnoSci pienig2ne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZESC A

Ja, nthej

A 1l . --..l"le... l. it e [n e.... 
=... 

U{.0",b.81,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz1dzie gminnym ( Dz. U.
22007 r. Nr 142, poz.I59l oraz22002r. Nr23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153,
poz. 1277 i Nr 214, poz. 1806 ), zgodnie z art.24 h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce
w sklad malZeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.

i?,Tlilli:Hlffi zgromadzone w walucie porskiej : 3?,-q ..?..Q...).,



II.

1.

2,

J. t^
.n.Crht\ owierzchniu, ....LQ..'ho*..'.

w wysokoSci:

ilA\"r*t

IIL

1. Posiadam udzia\y w sp6lkach handlowych zudzial.em gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorstw, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta

udzial6w:
'f.Ue-

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL I0 %o udziaN6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam0 w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

Ztego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

4.

IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

-naleiry poda6 liczbE i emitenta akcji:

i doch6d

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nZ l0 % akcji w spSlce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .............



na\ely poda6 liczbg i emitenta akcji:

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6i malZotek, zwyl4czeniem mienia ptzynalehnego do jego maj4tku

oargirrego; oa'SmrUu Paristwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytoriinego, ich zwiqzkow lub odkomunalrej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re

poilegalo ,6y.1rr_* drodzg P{zetargu -naleiry poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

- wsp6lnie ziwrymi osobami:

Ztego tytulu osi4gn4lem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ........'.'.'

VII.

- jestem czlonkiem znz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzotczei (od kiedy):

- wsp6lnie z innymi osobami:

Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysokoSci: '...'..'.....".

2. Zar zqdzam dzialalno S ci4 go spo dar czq Iub j e stem przedstawicielem,

dzialalnoSci (nalely podad formg prawna i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie:

Ztegotytutu osiEgn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .'.....'.'.'.





PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego

za p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gt ozi kar a p ozb awienia wolno S ci.

(miejscowoSi, data) (podpis)


