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

i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

. należy wpisać ..nie dotyczY''.
3. Osoba składająca oświaclczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiąznń do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

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

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.
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(miejsce zaffudnięnia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przeptsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U' z fO2f r. poz. 559), zgodnie z afi, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności maj4tkowej lub stanowi4ce mój majątek odrębny:

- paplery wanosctowe: ..............
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II.
1. Donr o powierzclrni: ' ...'...'{,q,,,.,' . .'' ffi2' o wańości: ,..3',0-,p.O.a

tytuł prawn|. .'. ' ...ł.frŁ-Jtfi;y'i...''....,:r:i łt|ii.!t.*.',u'.'t,ł.ą,TUOLJfr

2. Mieszkanie o
o warlości:

t\tn t nrqrrrnrz..-/-*^r^*,,.,J,..'',,,...

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstnuu' ..'Nl.Ę'',Daly{/]'y,, ..., powierzchnia:
o wańości:
rodzaj zabudowy:
ttttrrł nląlrrn-,.!J rsr PrsyYrrJ. ..............

Z tego ty'trrłu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w urysokości

4. Inne nięruchomości:
por,vierzchnia: .........

' .'',-!Ł|,ft *. FĄ,',, .. .a .,,,,?.q, {',. .' !,,0-q,Q,, !!': .. ., . .'. ..' ...

:n::::i-:''.'..''.....ł4''|}r.

TII.
1. Posiadam udziały r,v społkach handlowych z

przedsiębiorcÓw, w których uczestnicz4 takie
udziałem gminnych osób prawnych lub
osoby _ na|eiy podać liczbę i emitenta

rrdziatów:

u . !.r-.,, ł,a-.ry. a'Y'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0 oń udziałow w spółce:

Zkgo tytułrr osi4gnęłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '...'.......'

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podaĆ liczbę i emitenta
irdziałów:

Z tego tytułu osi4gnęłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'''.''.'..'.

IV.
i" Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prai,vnych lub

przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i ómitenia akcii:

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 % akcji w spółce:

7, teso tr,.tułu osiasnałem (ełam) -"v roku ubiesłvm dochÓd w lvysokości: '..''........

,:.') )
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2. Posiadam akcje w imych spółkaclr hanciiow,vclr - nalezy poc1ać liczbę i emitenta akcji:

Ztego tytułu osi4gn4łem (ę'łanr) w roku ubiegłym doc]ród rł' wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, Z wy,ł4czeniem mienia ptzynrileŻnego do jego maj4tku
odrębnego) od Skarbu Państwa, imej państwowej osoby prawnej, jeónostek iamoiz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow. komunalnej osoby prawnej Iub zl.viązku metropolitalnego
następuj4ce mienie, które podlega,ło zbycil'i w drodze przetargu _ naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

VI.
1. Prolt,adzę działalność gospodarcz4 (na\ezv podać formę plawnę i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innyni osobami

Z tego ty.tl"rłu osi4gnąłem (ętam) w roku ubiegłym przychód i doclrod w w-.,,,sokości:

f' Zarz4dzam działalnoŚcię gospodarcz4 lub jestem przeclstawicielem pełnomocnikiem
takiej dziatalności (na\ezy podać formę plawn4 i przedmiot działalności): ''...'..'.........''..

- osobiście

. r,vspÓlnie z innyrni osobanri

Ztego tfułu osi4gnąłem (ęłam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: ....'.......'

VII.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki);

- jestem członkiem zarządu' (od kiedy) :

.,,'..,,'.,|'t. t,Ę,.'p, p, w,al,, j.
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z;;;; ilJ;;;il'4i;; i;il;;; '"t.. 'uj.gtv* 
J;;il; il;;il;;i.
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VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 zł.otych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji): .........
. ... . .:. . .... .. ..,

.:..:....::.......,'',,,jtrry,ę'm',,.9'.as]'epŃrł......v.n.rxL,..r.#f..,..ń;..a,ć,s..,:.'w.

:::::::::::::::::-?!i;,.i..,.^t,,ś;!ł#.,X;:,:'ł:,i.a:;i:i":'':'.

X.
,Zobowi4zania pienięŻne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągntęte kredyty

i poŻyczki oraz warunki' na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zktt z jakirn

zdarzetiem, w j akiej wysokości) :'.'.........'...

'..........,'''..IłgP...P.Y.L... 11l WTEONV....'5'...1.y.5.Q.r!"p.Ś'ą.,..',4.,'Q''Q.n..{t.'.....,.',...,.''...

.... .....ł'tr",t] bWFEi( ..,{,,.,hfrN.u4.',p,V,.!)''.hf...'PN.l,t:'..(.&,..łt']'''łn,4'8..,ą'.,).......'.

..........lY.f.. ,,-2!I,8...u!,Ę.'.|,tpk'..ł.(t.,ru.'to.l!Qr-.M1..Ł'..&.qłb !j.|('...Qz.nh.,....,,..,'...,.,

..', ., .?ł,plyp,t'.wi't'Vx..L?P,.,,,w?p{!ża..p9...',,?.t.Wy..*:!!}'.&62.ł.(tr,(..łt....'

'.'...'..'W-Y.w.Ka.!N,..u.t,?.5'l.t.eł.ru.e'v...R.ft..'|:l ..,M.,&fr,.Zt,.'.,..',.,
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art'f33 $ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności'
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