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Urvag* :

1. ósgba składająca oślviarlczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeteli poi,,,,go|ne rubryki nie znajdują w lconkretnynr przypadku zastosorvania,

, na,|eź1 wpisać ..rliq dqtYQzY'''
3. Osoba *n"nująo' x*iua czenie obowiązana jest określić prrynależność

poszezególnych *kłudoikó'u mąjątĘowych, doehodów i zabowiązań do majątku

ooręnnego i majątktl objętego małżeńską rvspólnością majątkową.

4. oświadczenie o siani" *u;ąixo*yrn dotycry majątku w kraju iza grałicą.

s" 0świadezenie o stani* **iątl.o*yrn olrejmuje również wierzytelności pieniężne.

6, W części A" oświadc zenia zawayte są informacje jawne, w części B zaś inforrnacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skłactrającego oświadczenie araz miejsca

położenia nieruchomości.

czĘść a

pr zapÓznaniu się z ptzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

in,. u' z f02f i, po,. śs91, zgodnió z aft, f4h tej ustawy oświadezam,.Że pasiadam

ichodz4ee w skład małzeńskiej wipolności majątkowej 1ub stanowiące mój maj4tek odrębny:

I.
Zasaby ptentęfne lł ; Ą 'n,/ ", / ...- a " .

. środki iienięzn" zgramadzone w walucie poiskiej: ',,.''.i.U,.Ę. ś.7.a ,{.i t-:t,!/,,,, ,,,,



tytut pfawny: '..,.......... "r"""'!a"'""

3, Gospodarstwo Lolnc:
tłdźaj gospodarstw a: ,',',,1{ł'€,,#,d,tg:c.ł,.fl.',.',''..,,.., powierzchnia: "..'''.'.'.'.
o wartości: ,,,',y,.,,,,,.i,,

'rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ..'.'.'''...'.
źt"gbĘ{ułu osi4gn4łem (ęłam) w roku ubiegłym ptzychód i dochod w wysokości : '.'...'

4. Inne nieruchomości:

;r;ł;;"*"y,. .',,,,.,.;.{ęś),i,:i,:,,..' ;iiiłń;*{ffi;;;;;A;,)..','' ..... '..'- '.'..'. ...'.

uI.

ttdziały te stanowi4 pakiet większy niz l O,ń udzlŃ'aw w spółce :

.Ztega tfutu osiągn4łem (ęłam) w rgku ubiegłym dociród w wysokości:

z, i,i;,a^ń ,,i,lai * i*y.t' ;il'k;;h ;ili"*y.:i _ ;;i;ż:,y ń; l;,aę i emitenta

rrdziatów:

Ztegotytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'.'......',

1. Posiadam udztaty w społkach handlowych z udziałęm

przedsiębtorców, w których u97*{ntcz,1. t}kl1j-'obv *
pr.zedsiębiorców. w ktor.ych uczęstnicz4 t9kte^.os.

trdziatów: ..',,,.,.'.'l.u'E.'''.#u't'Er-ł.ę

[v.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z :uldziatem gminnych osób. prawnych lub

przedsiębio|cow' w których uczestpiez .ą,tut" ?s.oby 
* na|eŻy podać |iczbę t emttenta akejt:

::::::::::::::*: "::,*:",,;:E,,":,il;E;I:tł :"^:,:.: .:::.7.:,'':.?7.,:.,*,.
,.1 Ę/

gminnych osób prawnych lub
na|eŻy podać llezbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niz I0 ań akc1i w społce:

Ztegotytułu osiągnąłem (ętam) w roku ubiegłyrn dochod w nysokości ',.,,,.'....'

,".ir'1 *'
ffi-.t-.,./ ,/



2. Posiadam akcje w innych spółkach handiowych - na\eŻy podać 1iczbę i emitenta akcji:

Ztega tytułu osi4gnąłem (ęŁam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,............

VL
1, Prawadzę działa|ność gospodar czq (na\eŻy płdać formę prav\/ną i ptzedmtat dział"a1noścl.):

- osoblscie

. wsoólnie z innymi osobami

Ztega t}tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm ptzychod i dochod w wysokoŚci:

Zarządzam działalnośeią gospodarcz4 lub jestem przedstawicielęm pełnomocnikiem

takiej działalnośoi (na\efy podać formę pfawn4 i przedmiot dziatalności): ''''......'..,...'.'..

- osoolscle

- wspolnle z umyml osoDaml

Ztega tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'..........

. jestem ezłonkiem zarządu (od kiedy):

. jestem ezłonkięm rady nadzarczej (ad kiedy):

. ięstem członkiem komisji rcwtzyjnej (od kiedy):

Ztega tytułu osiągnątem (ęłam) w roku ubiegłym doehÓd w wysokości: ..,.....'...'.,'.'...'.,..,..d,



IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości pov'ryzej 10 000 złotyeh (w przypadku pojazdow
meehanicznychnvIezy podae'markę, model i rok produkcji): ..'.'....

,,,, l:łł. g',,,', ał 12,t'ą' t.ł' frl,,,','''..,,,.,'./ u

dzlaŁalnaści

X.
Zabowt4zania pienięzne o wartości powyżej i0.000 złotych, w tym zaet4gntęte kredy1y

l poŻyczkt oraz watunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zvttązkt z jakim

,JA



Powf57ł, aśwtadezenie składam świadomy (a), iŻ na podstawtę art,f33 $ 1 Kodeksu karnego

za p r dar7ie ni epr awdy lrrb zataj eni e prawdy gt ozi kar a p ozb awi eni a wolno ś ci.

,f',ł'q;k,ę,,, oł,,, "', d,, 2 .,, c.l' .,, ł,,(),,ł.,ł r
(miejscorvość, data)

a"frLL-:'2,


