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1.ooobaskladając.ośwladczeuieobowiązan!jestdozgodnegozptawdą,śtarannego
i zupełnggo w}Tetniella każdel z rubryk.

z" iJJu poi".""giilne rutryłi nie zna;a'u;ą w konkretnyrn pruypadku zastosowania' naleł

,. f,""'ij ffi;hdczelie obowiązNna jest okrgśltć przytlależnoś'ć !:s"i""sóFp
,L';d"*& ńąją*owych, rlochoaóq' i zobowiąząń rto majątku odrębaego l majątku

objętego malźeńskąwspóltrością mąiątkową.
4. oświaóczenie rnajątkowe dotyczy najątku w krąju i za granlcą' 

.

5. ośwlarlczenie mrjątkołe obejmuje róruieź wierzytoltroścl pienięfue' . _

6. W części A oświałózenia zawrrtzuą lnformrcje jrwne, w cięści B zaś infolmlcje nieJawne

a"ń"i'i"" rdresu zaml€szkania iLłna"ją.ego oświarlczenie oraz miejsca polożenia

nieruchomości.
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/ ,, /'1

Ja, niżej podpi!any(a), 
' ' ''''"(cłl'ę^.ł&.''''.''''''łł'ę:'L'l'.\':'''' '''"l'''ł'ąI:''''''' ' ' '''"''' ''' ''"''''''

( ijEiooa i Razwhko oraz DaŻwisko rodgłe)

ulodzo\y(a) .'''.,/śł'''lf 'I'''J.1''ł'ó'ł'''.'.''.'''''''''''w .'''''''''.''''''''fr'śę?rL'' ""/'e{'('''' ' ''''''

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z djria 8 marca 1990 r' o, samorządzie gminnym @z'U'
i zoói 

'. 
N' tu," poi' i.sst otłlz z 2oo2 !' Nl 23, poz. 22o, Ń 62, poz' 558' Nr l13, poz' 984'

Ń, rs:, po". \z'll'i Nl 2I4' poz' 1806), zgodnie z art' 2+h tei ustatry ośwadczam' żę posiadam

wclorŁłe w skłaa rnałzońskiej wspólaośońajątkowej lub stanowiące mój mająhk od!ębuy:

I.

zasoby pieEięhe: o '^ / '. ]'
- eroati pi"''iłzne zetor adzon€ w wa1uci6 polskiej: ''''''..'ł'ż"'''t|''ł''"'''{'''':''' ''''' '"'"'''"''''"""

//
- środkipieniężne Żgromadzone w walucie obcę]'' '''''''''4"'::'''''" ''''(''( '''l'' '"J ' '''''''' ''''''' ''''

- papiery warrośclowe|'.'''.'''''ł |l''''..''...''''''r,|ł''Iz:.9



M

rodzajzabudowy;'''...'..<'aral.'rs^d.ł'ał:.''
,t'

tytJł ptauny:'''''.'.ta'hł'..''..'.'' h' !''Ó-''' !'P.l'(. t''

ztogotytułuosiągndęn(ęłam)wrokuubiegłymplzyohódidoohódwwy,oyołoi../2.:../3./,).

4. Innę nioruchomościi D _ 8/v''
powierzchniaj ...,''....'r'l.!'......''łięł' b.9

Itr.

l. Posiadan udziaĘ w spółkach hałdlowyoh z udziałem gnilnych osób prawuyob lub
przedsięblorcóą w których uczestniczą takie osoby - nalęży lodać liczbę i ęmitenla udŻiałów:

./
udziatJ tę stanowiąpakiot więkgzy niż l0% udziałów w spółoe| '.''.'..''''l':'.1..'.....f''': l'} 9^

z tęgo tjńułu osiąg!ąłem(ęłam) w roku ubiegłń,dochód w wysokościl 
' ''.' .''4':l'"''"'k":i'lJ'y-

-pol



ry.
1' Pośiadam akcję W spółkach hatrdlowych z ldziałem gmimych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w l<rórych uczestnicząrakie osoby - należy podać liczbę i emiwnta akcjiI

.'.'..''''.''''.'''.'''.'''''' /'|:'''''''.''''''''ę!:'17.'!-'!y],

z tego łtl u osiąg!ąłem(ęłarti) w roku ubiegłym dochód w wysokości "'""'''"'_""'"''"""''"'+''

2' Posiadam akcje w innych spółkacb handlowych -należty podaćIiazbęi emitenta akcji|'''''"''''''''''

'' ł!:.| |:..''...' a !"'l..k g
Z tego Ęłułu osiągndem(ęłam) w roku ubiegfum dochód w wysokościl " ''ł''"'' "'' "'"/ę'/ł''k'-'"

v.
Nabyłem(am) /nabył mój v'ałżolŃk, z wylączeniem mienia prrynalezrego do jego majątku

ołęinugol oa Sńarbu'Państwa, innej iartsrwowe1 osoby prawoej. jefuostki samorządu

teryłoria-lnego, ich związków lub od komunainej osoby prawnej następujące mienie, ktÓfę podlęgało

zbyciu w dródze przetargu - należry podać oĘis )nielia i datę nabycia, odkogo '' ''''"'''''"'""'"'''
''.'''...''''ł.r!'''''..,'''t/'ę'1/ :, - "

vI.
l ' Ptowadzę działalność gospodarczą(należł podać formę prawną i ptzedmiot dŻiąłąlności) |

-os0blscle''''' '''''''(,'.''''''''''''''(''ę'';..!'p'.''.','','.''...''..'''....''''
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Z lego t}łulu osiągnąlem(ęlarn) w rcku ubiegłym docbód w vł'sokości' ''''''ł'!,''''''"'ck'?"ź''''

jestem człoŃiem komi sji reulzyjne1@d kedy): '......'''..''...,,r,:,.'..'',,'.' .łe'(ł-'-2

z bgo q,fułu osiąg]rąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vysokościl '.

vm.
Ime dochody osiągane z Ę4ułu Żatrudnieda lub iunej działalnośc1 zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaŹdęgo t}łułu: .,',''..''....'..''''','''.'.'','''.

x.
składniki' mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotyoh (w płz'1padku pojazdów

mecha icznych nąIeży Podać ma ą' model i lok produkcji)| '...,'''.':'''''',''..'.'''..'''''.'..

x.
zobowiązarjia' pięniężnę o wańości powyżej 10.000 złotyoh, w łm zaciągnięte kęd}'ty i pożryozki

oraz warunki na jakioh zostĄ udiielone (wobec kogo, Ń a,|ią?h! 2 jąkim zdąrze iem' w jąkiej



ootulhzę c' 'iadcz€Eie sktadam śv,riadomy(a), iż Ę podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu kamego za
/podalie nieprawdy lub zatajeDie prawdy gtozi kara pozbawieda wolności'

Zr|*ł, .ll*"'"n
ł( ł'ą,' . 8.('a.ź..W-d)

( miejscowośó' data )


