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l.osobaslrladającaoświadczedeobowiązgnajertdozgodregozprawdą,stara!trego
l zupelnego w1pelnienia krżd€j z rubrvk'

2. Jeż.li poszczególne rubryki nie zna3ffi w konkretnym prz}'p'dku zastosowania' naleł

,. T.liii##ffi;iądczelle obowiązana jest okrsślić przynależno_ść:oszYecólnłeh

skladnlkóTv majątkowyęh, ao.r,ooo"'i_"on"""ń"n ao ni.jąitu odrębnego i młjątku

obiętego malżęń6Ę w'pólnością maiątkową' 
-

4. ośńaóczenie majątkowe doiyczy majątku w łr'ju't.za ęr:1:1-.-^
5. oświadczenle młiątkowe obejmule róv eż wierzyteltrosci plenręaą 

-
6. w cześcl A ośs,lad.r"r,i" "o'"r," 

,ą li'iJi'Ęjowo", ł .łs"i ń 
"al 

idormaci€ niejrv.e- ffia;._ ;ffi;*""i"r.-,"L""i" ińia"iń"'g"" oświarlczenie oraz mi€jsc' polożenia

ę,ieruchomoścl.

po zapoznaniu się z przepisani ustawy z dnia 8 marca 1990 f' o' samorządzie_gmimym (Dz'U'

" lnnj ' N' 14' nn7 l59l oraz z zooz r' Ń' zl, poz' 220, Nr 62' poz' 558' Nr ll3' poŻ' 984'

ii'i!i.';ill i;;i"t"Ń,;ń, ;;;: i8c,ó;;"dń z'ar.' 24h lej ustawry oświadczam' że posiadam

;-#ł.;1:il;;iz"irr"'ł *'ptr"ólńąątkowej lub stańowiące mój mająlek od!ębny:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej l

na kwotę: .'''''''''''''..''.' .'..'''..'r''?:/:! (



2. Mieszkanie o powierzcbai: .........................

z rcgo q/tułu osiągnąłeE(ęłam) w roku

4' Inne nięruohomościi

przfchód i dochód w uYsokośoi:Ź

tć?

zl z;etil

powierzchnia:'......',''.'' .''.....''...'.''...''...'.'ź41.'(

I
.!.

Itr.

i. Posiądam udziały w spółkach handlowych z udziałem gmiaaych osób prawnych lub
pruędsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i ęmitenla udziałów|

;il ;;;;"il il; ";; 
;,i; ;il;;;;,''''''''''''' );,"; ;!. ł; ;;,

z tego Ęłułu ośiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegłń.dochód w wysokośc i: ''''''ł',ź('.

' ::::::"* : 
*:': 

::*:*::::*" " :::' 
*-: 

l::::ll 
*ill'll.:ll-

''''''''z4'ł'''''.<':!'Qr'',y'''''''''''''''''''' r'''''
Z rego lyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docbód w wysokośc i,('z''.'ł''''n'(.ł1v ','i'
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Iv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmilriyoh gsób prawnych lub

przedsiębiorców, rv których uczestniczą takie osoby - należry podać liozbę i emitenta akcji|

Nabyłem(am) /nabył mój rĄałżonek, z wyłączeniem mienia plzynależtrego do jego majątku

odrębnego/ od Skarbu Panstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu

ler}'torialne8o, ich związków lub od komunalnej osoby praułrej nasrępujące mienie, któ_re pod.|eggb

zbyciu w drodze przeralgu _ naleł podać opis mienia i datę nabycia. od kogo : '''{'i Y''' !:!!''(l:"/
.. ...... /

z tego Ętułu osiągndem(ęłam) w roku ubiegdm dochód w wysokości: ''''''.l':ł
u ''ł y',,ł.l,;
" ,'. ,, 

/,

z t9go tyfułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym przyohód i dochód w wysokości:

2' za ądŻam działalnością gospodarczą lub jestęm pźedstawioięlęm, pełnomoclikiem takiej

działalności Q1ątą podać fotmę ptawną i przedłkiot działąlności\| .'...''''.''''''.'

vI.

_ osobiście'..,,'.,''.''''''..'''''''.'''..''''.''''''''.'..ż'./i: ;1"/;;)

- wspólnie z irrnyrri osobami



Z tego qtutu osiągnąłem(ęIam) w roku ubiegiym dochód w $,Tsokości| '.'..:':J'!''
c /ł*ł lz '-^ t ,

v. ,/.",
W spólkach handlowych I nazwą, siedziba sPólki l .'''''.'''',l.'Ł..('''':''''!'''''2'!''1'/'

ń;;il;;;;il;;j;'j;;;,";,Ą,, ;;i-. ż"ói:t

' 
*" ;; ;,;;,*;il;;;; ;"";;;;;;,.;,''';, z;4ź/

1.III.
In-ne dochody osiągane z r}rułu zao'udnienia lub ign(
z podaniem kwot uŻyskiwanych z kazdego ryru^/r:,fr"i

Z2ł 5-



'Dwyższe oświadcz€Eie składatn świadomy(a), iż na podstav'i€ ań. 233 $ l Kodsksu kamego za

\odanie nieprawdy lub zarajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'


