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1. osoba sldadająca oświadczenie obÓwiązanajest do zgodnego z prawdą starannego izuPefnegowyp€łnien ia k-ażdej z .ubryk'
2. j€ż€lĘszczególn€ rubryki nIe znaldująw konkretnym przypadku zastosowania, nalsży wPisać '!Ę
3' osoba sldadaiąca oświadczenie obÓwiązanajestokreślić przynal€żność poszczególnych składników
fflxT:ffi;i']ilf-lł izobowiązań do m;jątł' "aęo'""ó"i'łłiił,i.ii;"go miłżerłst<ą

4 oświadc'enie o 6tanie majątkowym dotycży majątku w kraju l za gaanicą.
5. oświadcŹenie o stanie majątkowyrn obejmuje równi6ź wierzytelności pienięźn6'
6' w częśd A ośwladczenia zawańe se Info.macjejawne, w części B zaś lnformacje ni€jawne dotycząc€adr'sU żamieszkanla składającego ;świa;;;;ii'o.].ił"L-płE"ii'"iii'"ł"."."''

'/łrltlub funkda)

::.."ffjiT:1:u:r:pisami ustawy z dnia 8 ńarca 199o r. o samorŻądzio gminnym

|T;1u21^1':111o!'::'Nl23' poz.22o, N, oz, po'' sió, Ń, rri' ;;;G;:il; ł;J:
1r_li}:^.:'1:': : :* 24h tej ustawy ośwjadcŻam' z" po"iud"* *"ń.ą"; ; il;majątkowej Iub stanowiące mój mająiek odrębny:

ł.a
(Dz. u. ż 2001 l . Nl 142'
paz. 1271 i Nl 214, pÓz.
małżońskioj wspólności

t
vŻasobyp€nięate:

- papiery Wańościowe:

-środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej;

Śrcdkipleniężne zgromadzone w wańcie oocej:
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1. Dom o powierzchni: !a:poda,łł,t
tytuł prawny|

2.

3.

ńć ;ł;/7, vla m',awaaościMieszkanie o powierzchnll
q^uł prawny:

Gospodarstwo rolnei

rodzaj gospodarstwal

o wańości:
, powieŻ chnia:

rodzaj zabudowy:

Muł prawny: .''''''.'''''......'.''''''''.'''''maę
z tego łłUłu osiqgnąłęm(ęiam)w rzychód i dochód w Wysokoścj:roku

4. lnne nierUchomościI
powieŻ chnia| Mle dńr"ł--- r--T
o wańości:

[t
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

udzialy te sbnowią pakiet Większy niż 1o% udziałów W spółce:

Ż tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokościI

2' Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i e nta udziałów:

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód w wysokościl

Posiadam akcje W spółkach
pŻedsiębiorcóW, w których

hand]owych z Udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta

@ lercśjldam'd sp. ż o. o ' 
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akcje te slanow;ą pa<iel w,ększy -iż 1ooo akcj w soó.ce' m,^e r*Łlu ,--_-_--_- -----1--ł/'

Z tego tytu}u osiągna,e^r(ęłamJ w rc{J ubieglyrr dochód w Vvysokości

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlorłych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od skańu Państwa, innej państwowejosoby prawnej' jednostek samorządU
terytorialnego' ich związkóW lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienle, które
pod|egało zbyciu W drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać iormę prawną i przedmiot działalności):

-wspólnie z innymi osob"mi: ..''.''''-''.'.'''''''''.'''''''''l!.lłt

z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ub;egłym przychód i dochód w wysokości:

zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem p€łnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i pęedmiot działalności):

-osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości:
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v .

W spółkach handlo\Ąrych (nazwa, siedziba

-jestem członkiern zaŻądu (od

_jestem cz]onklem rady nadŻorcŻej (od kiedy)|

lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdęgo MułuI ',r+fu - L.n

ą 'Ł"i 58

spółl'i): mlt eIJlL,rł-. *- ------'--- r - \---'

- _** "-__--i- t_-_- -_
M^Ł JlJl''] tl.łł

\\

vIt.

_jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy)i ŃŁ

osiąlnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W wysokości: /"Ń

D(

składniki mienia ruchomego o
mechanicznych należy podać

wańości powyżej 1o 000 złotych (w przypadku pojazdóW

markę' model i rck orodukcji): ..''.'.-'..'.'..''''ł**.'.._'.,Ńhr-.\X

X
zoboWiązania

oraz warunki,

wysokości):

pieniężne o wańości powyżej 1o 000 złotych' W tym
na jakich zostaty Udzielone (wobec kogo, w związku

zaciągnięte kredw i

zjakim zdarzeniem,

pożyazki

w jakiej
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Powyższe oświadczenie sHadam świadomda), Ł na podstawie alt. 233 $ l Kodeks! kalDego za podanie ni€prawdy
lub Żatajenie prawdy gozi }ara poŻbawięnia wolności.

Q.q, o4, Q,tqł3, €/ż/,łt- Qł*ł,a'
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