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I ośWlADczENlE Iv]AJĄTKowEi -..-.,-., _'-,,1 .adnego gmjny

1' osoba sHadająca oświadcŻeni€ obow

'yp.łni.n|. ilał;i;;_*'-' ''' v'wiązana jesl do zgodn€o Ż prawdą starannego iżupełnego

" j:fflr***;"" rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĄ/ wpisać !!Ę
3. osoba s Hadaląca oświadczenie obowll

TaiT[.#."łik[1.jl ffi;ili#'łtrifiiff :Tl'iHJr';'fiif'HiTffjJ:fl ;:lff ' 
*."

4 oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' ośwladczonle o stanie maiątkowym obejmuje równieź wi€rżytelnoścl pienlężne'
6. W części A oświadcŻ€n|s Żawan6 sa informacjejawne, w częścl B zaś inńormacje niejawn€ dotycząceadr€su zam l.5zkan ia składa1ącego oświaJcŻ-;;i;;;;iłJ;_ńil,ll'j]]ilłxn"'.*".

irdr. **** _*.*--.*** aI'/ł il!E.y '' 'dni" 2?J/ 2c/;l'
( l 6Js@ośc)

(Dz. U. z 2Ao1 t . Nt j4z,
poz. 1271 i Nt 2j4, Wz.
mafżeńsklej wspóiności

czĘśr A

Ja' niżej podpisany(a),

urodŻony(a)

Asoby prer*pE:

-środki pieniężne zgromadŻone W Walucje

po zapozndn:'u się ż plzepjsami Uslawy z dnia 8 marca 199o r' o saTlolządzie gm'nnympoz.^1591 o@z z 2oo2l' Nr 23' poŻ' 22o' Nr 62' poz. 558, Nr 113. poz. 984' Nr 153,1806)' Żgodnie z art' 24h lej ustawy oświadcŻam' u" p""r"o". 
'ińł.ą"" * 

"xł"an a;ątkowej lub stanowiące r.ój mająlek odĘb1y:
t

polski ej: .'.2a.3t!/śxq -

lubfunkcje)

pieniężne zgromadzone w waruoe ooói

- papiery wa.tościowe:

na kwoĘ:

o M śionJom o]sp' zo.Ó', Em.l] BoKras onl]m Ól to.,1ax (o 22) 626 Ś2 s5' (G22)626 02 97



1.

2' Vieslkalie o powielzcĄni: 'Ą'(''''łŁ J' ''.'' m 7' o $,artoŚci:

3. Gospodarstwo rolnel

, powie.zchnia: (,srł

z tego łłUfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokośc,, .y-,-M'

powierzchnia: 
'''-.....''''''''...ł-s''e''.,{p-Lłlł'.'.'.........''....''''''..'''''''''...'.'''.'' '\/,J

4. lnne nieruchomości:

o wańości:

MUł prawny:

tI
'l. Posladam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców' W których uczestnicątakie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałówl

udziały te stanowiąpakiet Większy niż 1o% udziałów W spółce:

z tego MUfu osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam Udziały W innych spółkach handlowych - naIeł podaó liczbę i emitenta udziałów:

z tego R'IUłU osią!nąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód W wysokości:

M.
1. Posiadam akcje W spółkach

przedsięblorcóW, w których
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:



akcje te stanowią pakiet WięksŻy niż 10% akcj] W spółce:

Z tego Mułu osiąsnąłem(ęłam)W rokU ubiegłym dochód w VvysokościI

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlolvych - należy podać liczbę i emitenta akcj]:

z tego q^ułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wsokościI

Nabyłem(am) (nabył mą malżonek, zWłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odĘbnego) od skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samoządu
teMońalnego, ich związkóW lub od komunalnejosoby prawnej następUjące mienie' które
podlegało zbyciu W drodze pŻeiargu - naleŹy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:

vt
1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-osobiście:

_wspólnie z innymi osobami:

z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości|

2' zaŻądzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pŻedrniot działalności)|

-osobiścje:
*2 *9a.ł

'J<J

-Wspólnie z innymi osobami:

Z iego Mułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościI
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W spółkach hanolowych {-azwa' s edzioa cpó.L,): }'?' . ,-rż {',",___*--*-.:l:7 _

-jestem członkiem zarŻądu (od kledy)|

'jestem członkiem rady nadŻorcŻej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)|

Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód W Wysokościi

v t
lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lUb zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaŹdego MułU:

D(

x

składniki mienia ruchomego o Wańośc| powyzej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, mode' i rcł( produkcji), ,..&.r;l.'/./:.p-l".k'5"...'ł".!":!"?. ...bL-rd--ftś:-etLi: 

-- 
t -

pieniężne o wańości powyżej 1o ooo złotych, W tym

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku

35

zobowiązania

oraz warunki,

Wysokości):

zaciągnięte kredw i

z jakim zdaŻeniem,

pożyczki

w jakiej

'o 
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Pow}żBze oświadcŻenie sk'ładam świadomy(a), ż na podstawie afi' 233 s 1 Kodęksu karnego za podanie nieprawdy

1ut zatajenię pr&wdy $ozi kała pozbawienŁ wolności.
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