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(miejscowośc)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannegc :

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nale;i ,\: s:-

,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiĆ przynaleŻnoŚĆ poszc:e_i ] -, :-

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajatk, c!..::i:
małżeńską wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne,

6. Wczęści Aoświadczeniazawartesą informacje jawne,wczęŚci BzaŚ inforrna:e -i3,t,-i
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsc3 ::'.:.^ 

=

nieruchomości.

(; ;r;.; ."'r"O"'""'., ,..""* ,U" i"'' *.O.j.l
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gn-'in:,.- ]_ _ _ -_ --
r. poz. 1,8-75), zgodnie zart,24h tej ustawy oswiadczam, że posiadam wchodzące \', .,'=. --: -:-:, .
wspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:



ll.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy: ........

Ztego tytułu osiągnąłem ęłam)w roku ubiegtym p zychod i dochód w wysokoŚci: ,,.

4. lnne nieruchomości:

lll.

1, posiadam udziaty w spółkach handlowych z udziałem gminnYch osób PrawnYch ]ub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałó

2, posiadam udziały w innych społkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

;;*:frffi"1,-i;]li -:;: ;:*t;":'!Jil|;-::: , ,, , , ,: ,,: ,, ,,

lV.

1. posiadam akcje w spółkach handlcwych z udziałem gminnych osób prawnych lub Przedsiębiorcow,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy łiżIOYo akcji w społce:

; il" ;;;"i";,,u;";i.;i*i..l * ."o, 
"J,"*n 

n. o".nóJ; *y;;;il, , . .

2. posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

, ,"*" .r.;;;,;;;u,",,t*i.-) * ..;;; ;ffi; ;".iu'o * *vror.os.i, .. . , .



Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego/ ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia idatę nabycia, od

Vl.

1 
o::*,o:: 
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- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokoŚci: ...

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

ź i"*" ,w;,;;;;.;;r*".i-i..) ; ;;;" ,o,'.r,u* oochód w wysokości: .

Vll.

W spótkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........

- jestem członkiem rady nadz"r.r.i i"l k'ie i, ...... .,.,,.' .----..-.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,...

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia iub innej działalności za;,obkowej lub zajęc, z podaniem

1l ąą, .....|..t1,.-:



lX. ll _-:^_!A,.,

składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00o złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): """

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYtY i PoŻYczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenieffi, W jakiej wYsokoŚci):



PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art. 233 1 t(odeksu karne go ża
Podanie niePrawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

czEść R . . _ ,


