
I

4.
5.
6.

.ł i l tr bł,*,oo.,EN|E 
MAJĄTKoWE

/ t:l-, 1- , ). radnegogminyjł.'to- }*7*.}. .L{',,..'.., ania,ł,l.,'9h.,.L0}c. r.
{miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego r prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać'.nie dotvczv.,.

3. osoba składającą ośuliadczenie obowiązana jest określić payna|eżnośc poszczególnych składników
majątkorłrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością

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

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierryte|ności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po|oźenia nieruchomości. i

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2a77 r.

poz. 7875\, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład rnatżeńskiej

wspó|ności majqtkowej |ub stanowiqce mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pie1ięine. ] /
- środki pieniężne zgromadzcine w walucie polskiej: '.....:..*l!G.'..'t|*;-ry.*f

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........rvr.łl. e-......e.L-,:Ę.ł'*t.7
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Ętuł prawny: ,.!,,ł1.*Lt.vl.ł.3.i,...=....cY.l.*ł.lQu.Y.!:*.....ł,ł.{ft..=V'.(.t.s.\.(,..../]t2-ę.ł'fY.*'Ł:.}.-'.-....

Iil.
1. Posiadam udziaty w spółkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestnięzq takie osoby 1 należy podać liczbę i emitenta udziałów:

::

udziaĘtestanoWiąpakietwiększyniŻLo%udziałówwspótce:

Z tego tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych ch hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytutu osiqgnąłem{ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

tv.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzia|em gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

|iczbę i emitenta akcji:

akcje te stąnowiq pakiet większy niż.70% akcji w spółce:

Z tego $1tułu osiqgnątem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - należy podać |iczbę i emitenta akcji: ...........

...,..-". tt. t...1......,.. 
t........,..
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Z tego tytutu osiqgnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościl



V.
Nabytem(am) {nabyt mój małżonek, z wyłqczeniem mienia pzyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujqce mienie, które pod|egało
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vt.

- osoorscre

- wspólnie z innymi osobami ....'.!....

z tego t}łtułu osiqgnqłem(ęłam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnościq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(na|eży podać formę prawną i przędmiot

- wspó|nie z innymi osobami

z tego t6ułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vil;
W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki): ..........:'....'7'......'.'.

r;il.*ffi; ;";.d"6i il;f** ::':*'*Try
- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem cztonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy) :

z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej.1O 000 złotych {w pnypadku pojazdów mechanicznych
na|eży podać markę, model i rok produkcji}: ....{Y..V',*-',..,..:ł,h)I!ł1.sl.ułr4,tt l'
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec koqo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomyta), iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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