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Uwaga:
1' oŚoba sk}adająca oświadcŻenle obowiązana jeEt do lgodnego

zprawdą' Btarannego i zupetnego ł.ypelnienia każdel Ż rubryk.
2. lTeżel1 PoEzczególle ru5ryk1 Ęie żnąjdują w konkreln}'m

p'ż}'Padku zaEtogowania, należy wPigać ''nie dotyczy '3. o6oba Ektadająca oś1,'iąćlczenle osoiTĘiia__lEJt określić
przynależność pośzczegóInych 6k1adników rnajątkowych, doĆhodów
i zobow1ązań do majątku odrębnego i naJątku objętego ma}źeńgką
wgpó1nością malątko\łą.

4. oświadĆzenie o EtaĘie malątkowym doryczy lnalątku w kraju
i za graEicą.

5. oświadczenle o Etanie maj ąŁkota'r.rn obejnuj e również
!'i€rzyteIności pienięźne.

6. w części A oświadczenla ŻawarEe są informacje jaw!e, wczęści
B zaś informacJ e niej awrre dotycŹąĆe adle6u żaarie6zkanla

,lZ^ -2* ri-rt,ron.,-

miej scu polożeniask}adającego oświadcŻenie
nieruĆhomości.
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'f,:e_sc- Ża!r!o.ien/a, s.larou.ę1o lLb,funkcja' G,-, * 7 
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po zapoznaąiu Śię z przepisami ustavy z dnia 8 marca 1990 
/r.

o samorządŻie gminn],m (Dz. |J' z 2DDI r. Nr ]'42, paz. 7597 ataz
z 2aA2 r. Nr 23, poz. 22A, N!: 62, poz. 558, Nr 1.13, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 2!4, paz' 1806) , zgodnie z atŁ. 24h lte)
ustabY oświadczam, że posiadarn wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności naja_tkowej 1ub śtancwiące mój majątek odrębny:

oświadcŻenie majątkowe



I.
zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

1r.
1.

2.

3.

Donr o powierzcbn
tytuł prawny:

9+.ź7', 
"

Mieszkanie o pow
tytuł pfawny:
Gospodarstwo r
rodzaj gospoda
o warEości:
rodzaj zabudowy
tytul prawny: ...',...:.
z tego tyLułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegl]'m przychód
i dochód w wysokości:

tyŁuł pra!'ny:

oświadcŻenie mająŁkowe



III.
1. poŚiadam udziały vJ spółkach hand]owych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przeds i ębiorców, w których uc2eŚtniczą
Łakie osoby _ na1eży podać 1ic2bę i emitenŁa udziałów:

L,,

udzialy
w spółce:

Le śtanowią pakiet większy 10Ł udziałói7

f,; dLl<.-/ąqną1em (etam)Z tego Eytulu
.7.....
/ w Ioku ubieJ],/m dochód

posiadam udzlały W i4nych Śpóikach handlowych - na1eży podać
] iczb. eniEenta udŻij],] ow:

' ' 'ł:. 'ą . . . .c,".ę r,/1<2,'/: .

z tego tytułu os ia9nąłem (ęłam) roku ubieg}yn dochód
!v I'yEokości:

akcje te sŁanowią pakiet Większy niż 10Ł akcji w spółce: ....

z tego tytułu os1ą9ną}en (ęłam) w roku ubiegl]'m dochód

2.
4'/ ? c?**zp..2

-nnych Epó]kach 'h3nd] o,"'rych - -ra1eży podacPosiadam akcj e w

'.:.'.:: .'. :w,:,:'.:

^lŻ

IV.
1. poŚiadam akcje w spótkach hąndlowych 2 udzia}em gmi.nych oŚób

brawnycb 1ub przeds i ębi orców, w któIych uczestniczą takie
osoby - na1eży podać liczbę i emitenta akcji:

v.
Nabyłem(am) (nabyl mój ma1żonek. z' wyłączeniem mienia
przyna1eŹnego do jego majątkrr odrębnego) od skarbu państl'a, innej
państwowej osoby prawnej, jednośtek samorządu terytoriaInego, ich
zn]i-ązkó|ł lub od komunalnej oŚoby prawnej następujące rnienie,

z tego tytułu osiągnąłem (ęiam) w roku ubiegi}'m dochód
!,r wysokości:

')/'

o!Wiadczeni. majŹrko e



które podlegalo Żbyciu
mienia i datę nabycia,

w drodze przeta.gu - należy podać opis
od kogo: .

''',,)"
' fk"Ł.ą(1.l:;.ł.

vr.
1. Prowadzę dŻialalnośó gospodarczą (na1eży podać fo].aoę prawną

l 'eqo -yculu osiąqną]e-(ę]a_T) w r'\J ubjeqt\.m
i dochód w \łysokosci: ...'.ł|..c. dę,trł/. ' :...
Ża'Eządzam dz idla1nos ció gospodarcźą lub

prŻychód

prŻedstawicie1em pełnomocnikiem Łakiei działaIności
j estem

(naLeży
podac forme prawn- i p_rzed'r.j oE ozia1alności)

' " ' ł''Ć ' '&ą/ą'łą.z'''''/ ;/

- l'Śpólnie z inn1.mi os.ox.^i . ''".'y'/ł'Ć ezźĄ:ł;ż.
Z tego tyŁulu osią9nąłem {ęłam) roku ubieg}}m dcchód
w wysokości :

VII.
W spółkach hand1owych (nazwa, siedziba Śpółki):

- j esŁem cz}onkiem zarządu

- jesEem czlonkiem rady np.Azcrcze) lod kredy) :

. .. ..t:,.:r. .-{-?*r'......
' jescer cŹ}onkjer komlsji rewizyjj]ej (od kiedy)

' '... 'Ą', ć 'd47.'?/.
z Lega tyŁułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegI}m dochódroku
w wysokości:

i'Ć ' ł./ż/?r
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VIII .

Inne dochody osiągane z Łytu}u zaŁrudnienia fub innej
uzyskiwanychdziała1ności Żarobkowgj 1u"b zajęć, E

z wdego tyt11Żn:
w9J lu! za] ę c, z
'/-/łę z'/z-'t:1' 'z <-

DodaDiem kwot
'' -s4+ąn''/.-.-.

rx.
składniki mienia ruchomego o wartości pow],_żej 1o. ooo Żłotych
(w prz}T)adku poj azdółv mechanicznych należy podać markę, mode1

x,
zobowiązania pieniężne
zaciągnięte kredyty i
udzielone lwobec kogo,

o wariości pcwyżej 10.000 z}otych, ''v t}m
pożyczki oraz warunki, ne jakich zostały
w związku z )akim zd'a!: zei'i em, w jakiej

wysokości ) :

oświadcŻen:e maj ;lkowe



PawżsŻe oświadczenie składam świadomy (a) ' iż ną podstawie
art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
Żatajenie plawdy 9rozi kara pozbawienia wolności.

lpodpis)

oświadc2enle majątkowe


