
Uwaga:
,l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-

czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników mająt'

kowych, docńodów i zobowiązań do ńajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-

jątkową. 
':

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre'

su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z2|001 r. Nr 142,

bo' isgr orazzżooźr. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271iNr214' poz. 1806),

igodnie z art.24h tej ustawy oświadczam' ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej

lub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

_ środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej:

_ Środki pienięzne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe:
na kwotę:
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tytuł prawny: r,rT,x{r^ uiąŁ

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoŚci:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa: , powierzchnia:

o wańoŚci:

rodzai zabudowY:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci:

4. lnne nieruchomości:
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcow, w któ-

rych uczestniczą takie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałÓw: ""

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w społce:

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

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych _ nalezy podac liczbę i emitenta udziałow:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokoŚci:
\trig ć*\t'*Ą

lv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w ktÓ_

rych uczestniczą takie osoby - naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: i :!!\{' vs'r1
V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skar-

bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od komu-

nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktoia podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podac opis mie-

nia i datę nabycia, od kogo: 
b}Ąt t*,s,L1*łr,.i

vt.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

osobiŚcie

- wspolnie z innymi osobami ąi ł- i;*1t1 'ł-'l'1

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

2. 7arządzam działalnością gospod arczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

lezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiŚcie ^ "'_i'".o.'. ,...

- wspolnie z innymi osobami \'\ĄŁ ĘfuŁ;'i'l'' "u"'ą

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

vll.

W spÓłkach handlowych (nazwa' siedziba społki):

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): \ - 1

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
-'r'iŁ *łiw'*t;i '*/!Ln'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:

vllr.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzy-

skiwanychzkaŻdegotytułu: l . 3o 'r.l*Ę' .*
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 1o 00o złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych należy

podaĆ markę, mode| i rok produkcji): v oL rL'Ń nG EM Qou 0 łool" .

x.

Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci powyzej 10 ooo zł9!Ych,.w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki'

na jakich zostały udzielone (wobec kogo,-w źwiązkuz jakim zdazeniem, w jakiejwysokoŚci):

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art' 233 $ '1 Kodeksu kąrnego za podanie nie_

pr."ll'iov Iun zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

t*ul.o. {\,owc ll1 ' ob ' {P n-tv t*q łŃt'.^'!c
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(podpis)


