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Uwaga:

l. osoba śkładająca oświadczeni€ obowiązana jest do zgodu€go z prawdą' starannego

i zupelnego ltJTelnienia kaźdej z rubryk.
z. ,lezót poizczeńue rubryki nie zna;dują }v konkretnym przypadku zasto9owania' naleł

\łpisać :Ei9jg]Ę!41
:. o.olu fuid4-liiGwiadczenie obowiązana jest okłeślić prą_należnoćd poszczególnyih

skłłdnikótł ńijątliołyctr, tlochotlów i zobowiązań do majątku odrębDego i majątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. ośńaóczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświatlczenie majątkowe obejmuje równi€ż Merzytelności pieniężne'

6. W części A oświatlczenia zawarte'są informacje jawne, w części B Żaś informacje niejawne

rlotyc'zące adresu zami€szkania ikłndu;ącego oświadczelie oraz miejscr położenla
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po zapoznaniu się Ż przepisami ustawy z dnia 8 maroa 1990 r' o, samorząćlzie gmirnym (Dz'U'

żzooi 
'' 

N' |42'' po;. !śg1 o%z z 2002 !. Nr 23, poz' 22o, Nt 62, poz' 558, Nr 113, poz' 984,

Nr 153, poz' Lz't'I' i Nr 2|4, poz' 1806), zgodtlie z ań' 24h tęj ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiij wspólności majątkowej lub stanowiąoe mój majątek o&ębnyl

Zasoby pieniężne: 1 ]
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l. Posiadam udziały w spółkach handlowych Ż udziałem gmimych osób plawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestnic7ą]takie osoby-należy podać liczbę i emitenta udziałów|

,. ,p olp| kca ',ł,,'" *. J J

2' Posiadam udziały w imych spółkach hlndlowych _ nalęży podać liczbę i emitenta udziałów| ., '.'
a, e alclq Lź U
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Z tego Ętufu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiegĘń'dochód w w1soko ści| ''''''':1i(''''o'/.a.!/.
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IV.
l. Posiadam akcje W spółkach handlowych z ldziaŁęfi gminnych osób prawnych lub

p'zedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

,,'n Jnl/i) i'Jl

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegĘm dochód w tlTsokości:

2 Posradam akcie w innvch sDólkach
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Z tego tytułu osiągna]em(ęłam) rv roku ubiegĘm dochód w wysoko ści: '.'''n'/e ;tl;/''t )/

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prynaleŹnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwow€j osoby plawneJ, jednostki samorŻądu
teĘ.tolialnego. ich zwią7ków lub od komunalnej osoby plawnej następujące mienie, któIe podlegało
zbyciu w drodze przeta.gu naleŹy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo l ''''.'.'.....'..'''''.''......''

vI.
1' Prowadzę działa1nośćgospad,llc7ą\nqleŻr pada, Ia,mę p"ah aą i p,zedn;at dząlc,lnoj, i ) :

,h Jpłi*ą.ą
osoblście' .'''.'''''''.''''ll i, /ł9.łź
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_ wspó1nie z irtryni osobami
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Z Lęgo tytulu osiągną lem' ęlam ' 

lr roku ubiegłym dochod w wrysoko*i' 'l|''( .'''|!!/{?y
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\1r.
Inne dochody osiągane z tJłułu zatrudnięnia lub innej działa]noścl zarobkorvej lub zajęć,
z oodaniem kwot uzvskiwanvch z każdeso'ry.fu]u: ' ''' ''' 'p'tł'b''''''ł*'..'''łę';1ę i -) 'łł ' t'. ' '''''''''/'''''''''''' ...'':.''''''' '''''''':'''''''''''i;"; ił"lr" ł",)*,i,,;1, )^'L;:'? p-b|7ę/ń , ł/!',f
f'n u:'ł1* al' ł'''nks'ł'''' zr, h, ir ąał'ę łąiirrr i i7ł - y'Ż f?, 4 o 
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Składniki mienia ruchomęgo o wa.tości powryżej 10'000 Ął9f>c|1lu łrłładku pojazdów
me,hał,,.:ny, h naLeĄ podoc ,narąe-' mad.' i .ok prodtk.Jtl| . 4la ' ''q::/"7
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IX.



VowyżsŻe oświadczęrrie składam świadomy(a), iż oa podstawie a!t. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie niepawdy lub zatajenie pnwdy gtozi kara pozbawienia wolĘości'
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( miejscowośó' data ) ( podpis )


