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ośWtADczEN|E MAJĄTKoWE

(miejscowość)

Uwaga;
r. oloba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupe|nego rnrypełnienia

każdej r rubryk.
2. ;€ż"li;;*;.ególne 1ubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać',nie dotvczv.,.

3. osoba sk{adającą oświadczenie obowiązana iest okr€ś|ić prrynależność. poszczegótnych składników

majątkońh, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością

maiątkową.
ł. oświadizenie o stan.e majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

i. ó*i"Ji;"nle o stanie m"ń1.o*y* obeimuie równieżwierzpe|ności pienięŹne.

;: ń;;;il"i.i"*."ńl"*."" są informac;e jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkanid sktadaiącego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

r

pozapoznaniusięzpzepisamiustawyzdnia8marca1990r'osamorządziegminnym
poz' 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

(Dz. U. z fO77 r.

skład matżeńskiej

- papiery wartościowe l ..'.....,...,...()lLY.''....'.d't.a.Y.1..,.u/'.....'..... .....'.'........'.J

na kwotę:



Z tego ĘĄułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubi przychód i dochód wwysokości: '
4. lnne nieruchomości:

] t,9)tutQ)

4rŁ/iltp$ /1Ą Ó'i/i,
T.q,7) /4.*.(.4. r.1..................

I t!.

]'' Posiadam udziaty w spółkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczq takie osoby - na|eży pgdaĘ|iczbę i emitenta udziatów:

:-:-- :-::-: - :-::-- -::{!ilt: " a/;"2,)',

udziaty te stanowią pakiet większy niż'70% udziatów w spółce:

Z tego Ętutu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych - naIeży podać |iczbę i emitenta udziałów:

Z tego Ętułu osiqgnąłem{ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

tv.
1''. Posiadam akcje w spó|kach

w których uczestniczq
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych ]ub pnedsiębiorców,

akcje te stąnowiq pakiet większy nlz Lo% akcji w spótce;

z tego t]/tutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

,. il;; il" **;il *il ; il ffi il; : ;;';;; ilil;; ; ; il; ;i;;il -..,;'..ł...,,.'-a!. Ę'u ,
Z tego Ęitułu osiqgnątemięłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:



/

V.
Nabyłem{am) {nabyt rnój małzonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|ita|nego następujące mienie, które podlegato
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

" ""t"""'i"""""""
'... ;....':'.(.*.'.. e!'c.:/,ęł,. {.,(/," /......./....

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą {należy podać formę prpwnn i przedmiot działalności):

takiej działa|ności

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytu{u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vil;
W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki}; ........'.....'...'ł. kŚ

'!il{y
- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

* jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy} l

z tego tytutu osiągnq|em{ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

,..,...?;r2;;',}:,"łl.'ł)..,........;"4i;.a.,ć2ń',;,\.;.j,-..'-..."dęW,



Składniki mienia ruchomego o wartości

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzie|one {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nąleży poda{ markę, mode| i rgĘ pr

.,()ł.ą nv!.ę'.'.,, kc,łs c,{a,1.l.. 
1. ;

...l"-.-?..... *] .ąn Lw.Q/......*J/,. :.

.'. 2,e.ln.k.l.L J ń,.' ..|. ...r.I) :-:.(:,.).
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomY{a), iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

.. t3. ł,l:d ił.1]..... !u1:,. l Ć <!) {.//. l


