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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisaó,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maźeńską wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘsc A

Ja nizej podpisany(a),
(imrona r
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urodzony(a) . .ły'.,. c. ł....,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z2001
r. Nr'142, po2.1591 orazz2002r Nr23, po2.220,nr62,po2.558, Nr 113,poz 984, Nr153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arI. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

ix?::l ?iJĘ'ł? ,n,.o.adzone w walucie polskiej:.. 6-r ooar'o-a-...

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: '..''

papiery wańościowe



il.
1. Dom o powierzchni ./- 60

tytuł prawny ' ''ąh*2Ols.'Ś.:.

2. Mieszkanie o powierzchni: '.........' m2, o wartości:

tytuł prawny: .......'.'.''......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ę&" .., powierzchnia:

o wartoŚci: 50 @l.o.a.
rodzĄzabudowy: ó*er n

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci:

lnne nieruchomości:

powierzchni a. ..........'..2 /.ę.......{a

MO&.,7eree, ś4d' rw,/

llt.
I

o wańości:

Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pzedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 oń udziałow w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: . ... ......'...

2' Posiadam udziały w innych społkach handlowych _ naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow: ...'.'



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '...

lv.
I W spÓłkach handlowych z udziałem

w ktorych uczestniczątakie osoby _ nalezy
gminnych osob prawnYch lub

podac liczbę i emitenta akcji:
Posiadam akcje
przedsiębiorcow,

ni€- do*

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akqi w społce:

Y Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ...

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

.4'/'e de ł7<z7

Z tąo Ę1tułu osiągnąłem1ętam) w roku ubiegĘm dochod w wysokoŚci: ....-. ....

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek,zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego' ich

związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu _ naleŻy podac opis mienia i datę nabycia od kogo:

,/.ę'' d"?r7

vt.
1 Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...........

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokości: . .... .......'.. ........



2 Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą
działalnoŚci (nalezy podać formę prawną i

lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
przedmiot działaInoŚci): . ..

osobiŚcie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:

vil.

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki). ą/e' "/"ęn7

jestem członkiem zaządu (od kiedy): ..... .

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚcizarobkowej lub zajęc' z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaŻdegotytułu: '.. '55ą'.Q'Q.:.pl.tę.tr4. .t't'aol.t:łęą.J-////''/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

vill,
lub

lL-

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdow mechanicznych

naleŻy podac markę, model i rok produk cil. .9?.lłPd|o'ł osoÓrxł{ Ćl/re€a



tź ź.4..ę'...'.P-|'€' ł r.s.a''.'' ć/- P.1

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 zł, w tym zaciągn_@ laedyty i gĘycżi w
warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdalzenierrt' wiakĘ wt's*oeo}

Powyższe oŚwaaoczenl9 !'.rqvql,.
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscr.

#oł{qrł/' . 'łs. /'1 ło' ł'a
( miejscowość, data)


