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1. osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupeln'ego ryypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eżywpisać "nie coWcnr'..
3. qsaba .sk|ada.iąca. 

.g{wiadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych składników
majątkorlvch, dochodów i zobowiązań do majątku od1ębnego i maiątku objętego małźeńską wspótnością

ma|ątkową.
ł. ofuiadczeńieo stanie majątkorrrym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

s. ośriiadczónń o stan.ó mai,ąttowym obeimuje również w|erzyrte|ności pienięźne.

5. W óęści A oświadczenia zawarte są informacje |awne, w części B zaś informacie nielawne dotyczące adresu

zamieizkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Uwaga:

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym !?'. U. z 2o!! r,

poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład rnatżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne: // ^ / i
- środkipieniężne zgromadzrine w walućie polskiej: ....'..';...'........' .."*-.,.!./:..,,|..(.........ę,Ł)..t.!ł:łaf .

- środki pienięźne zgromadzone w wa|ucie obcej: .......'.. .........,..'..,/.1,.:..?....,..'..akł * k?y
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a ńl.u.. ka.,.........
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In.

1. Posiadam udziały w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób p.rawnych lub pżedsięb.lbrców,

udziaty te stanowią pakiet większy niż.La% udziatów w spótce:

z tego q6ułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...........:.:......:...

Ztegoty!utuosiągnąłem(ęłarn)wrokuubiegłymdochódwwyśokości:.........;........''.

tv.
spotkach hand|owych z tldzia|em gminnych osób prawnych |ub pnedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

.:....................:................... /./
akcietestąnowiąpakietwiększyniż10%akcjiwspótce:

2. Posiadam akcie w innych spotkach - należy podać |iczbę i emitenta akcji: ....'......handlowych

.:.:."ł,ł:ć,-*.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód

/t,!- /r\' l.^tl itt , "/.ł-\y\\"



V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małźonek, z wy|qczeniem mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samonądu terytoriatnego, ich
związków, kornuna|nej osoby prawnej |ub związku metropolita|nego następujące mienie, które pod|egato

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

/
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działa|npści): ...}...i..'...............
......,...,.....,. /t,(.. ę,...c,/. rł'. I N. {.R.}/ .

ztego tytułu.osĘnąłem(ęłam} w roku ubiegtym prrychód i dochód w wysokości: !.:.........::......
2.Zarządzam działalnością gospodarczq lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem tFk|Fj działa]ności

(na|eży podać formę prawną i pnedmiot działatności); .........,......u,.e....tl./O.ly..i(z.|,/........../ /''
- osoDtscre

- wspó|nie z innymi osobami

z tego tytułu osiqgnątem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

- jestem członkiem zarządu {od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewiryjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

rnneJ z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zfotych, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wYsokości):

&L* fr(



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iz na podstawie art, f33 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

?(.,::. (:(( , cl *ir,::
(miejscowość, data)


