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Uwaga:

1.osobasklarlającaoświadczenieobowiązanijeBtdozgodnegozprawdą'staratrnego
i zuPełnego łTTelni€tria każdej z rubryk.

z. }"ziri pol."ugolne rubryki nie znajdują w konkr€tnym prrypadku zastosowania' należy

wpisać 5i939]tE4: +

s. o^r"b" ffiełil;;whdczelie obowiązrna jest określić przy_należno(i poszczególnyih

sld.dników ńajątkowych, rlochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego malżeńską wspóluością majątkową
4. ośńaóczenie mająiłowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą' 

_

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieź wierzytelności pieniężne' . -
6. W części A oświadczenia zawirte są inform4cj€ jawle, w części B zaś informacje niejawne

aotyciące adresu zami€szkania iLlaa"ją""go oświadęzenie oraz miejsca położenla

_ni€ruchomości.

czĘŚcA / / // l
Ja, niżej podpisanyra).. ' '\/.,,r'*:o'r:' , u'1' /,|ł,aŁI'ęł ' '

uroaroryru) '.11''2.'J'ź ( |/ r'?--^ '. '''''' '''''. '''''"]lłŻł=łłst'

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dlria 8 maroa 1990 r' o samotządzie gmin:rym (Dz'U'

)uooi r, N' I42'- po;' |ś9I ofuz z 2ooŻ t' Nr 23, poz. 220,Ń 62, poz' 558, Nr 113, poz' 984'

Nr 153, poz' l27i'i NI 214, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam' że posiadam

wchodźące w skład małżeńskiij wspóloości majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny|

I.

/t
_.rodki ptenręźnę zgromadzone w walucie ob ce): '' '''' .'!1.'-''''J)' '-1"c7''''''' '' ' '''' '''

- papiery wanościowe:''''''''''''''' :'n ..jl:/J"a.'l3'-/'
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l'Domopowierzchni: 2!'.2- r,, ł,owartości| .....22.2''a'(!d.ł:.

3. Gospodarstwo rolnel

Z tego t,tułu osiągtąłem(ęłam) w roku ubieg\łn przychód i dochód w wy sokości: .l)'' i'' ' ''' '
4. Innę nieruęhomościl

powielzcluiia:,.,,,,,,...L/1...

o waltościl I

I.

1' Posiadam udziąły w spółkach handlowych z udziałem gninnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestEiczą lakie osoby - naleł podać liczbę i emitenta udziałów:tt

.'''''''.:.i.i.L',d!2r..l7.7!/ ^

udziaty tę stanowiąpakiet Większy niż 10% udziałów w spółcę|

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyń,dochód w wysokościl

z tego rytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Iv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzińern gminnych psób prawnych lub

plzedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjii

" - " i;
''' y z 1 Jl ='| ł',.,:,ł.."- - 'r""7

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji rv spółcel 
' '...'' ' ' '... ' ' ''.

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w lokl ubiegł},'n dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naiezy podać liczbę i

]i '!-!^ ' '':,2!a 'r.'",|.ł.e(/ '//

Z iego t)'tu}u osiągnąIem1ęlamr w roku ubiegł1m dochód rł rł1sokości:

Nabyłem(anr) /nabył mój rnąłżoĄek' z wyłączeniem mienia prŻynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, inlej pańsb owej osoby prawtrej, jednostki sarBorządu
ter},toTialnego, ich związków lub od komqnalnej osoby pmwnęj następrrjące mienie, które podlęgało
zbyciu w drodze przetargu należypodaóopismleniaidatęEabycia,odkogo:'''''''''.'''...'''''.'''''.'..'

;;
'''''' .'''''''''''''''''1 r''' ł!*''|ąłłt4'''''''

vI.
l. Prowad;ę działahoś ć gospodarczą(naLei pod'ać;fotmę pra1łną i przedł1iot działalności) :

- wspólnie z innymi osobami

2.

- wspólnie z inn}mi osobami



Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiegłym dochód w wysokości ''.'.'.-'.''''''''....'''.

v.
W spó&ach handlowych (nazwa' siedziba spółki):

t/
).L )ł '.).'łlr*/r']"u.//

jestem członkiem zatządll (od keĄ,):

jestęm cŻłonki€fu tady nadzorczej (od hedy)| .;.......''''''''.''., '..''..'. ''.'''.'.'''.'.'-.''.''..''''' '' r; '

jestem członkiem komisji re'łviryjnej (od kedy)l .......'''''.'''''.'.'..'..','..

z tego Ętufu osiągnąłem(ęłam) !v roku ubiegł1rrn dochód w wysokości: '''''''''''''''''.'''.'.'''''.'''.'.''''''...

\'ltr.
Inne dochody osiągane z t}tułu Żatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazd9go t}tułu| .,.,,'''.'.....,',''''''''''.'.

poją2dó,,,



\"Jowyższe oświadczęnie składam świadomy(a), iż tra podstawię art' 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie oigplawdy lub Żatajenie pruwdy grozi kara pozbawienia wolności'

kł/,:--I),li u-/r '
/ ( miejscowość' data )

q,l-;, ,, i;7,l'ń-


