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Itwaga :

].. oBoba okładająca ośwladczenIa obowiązana Jeat do zgodnego
z prawdą, Btarannego i zupełnego wlpełnienia każdeJ z rubryk.

2. Jcżeli poszczegdlne rubryki nie znaJduJą t{ konkret'nyrn
przlPadku Źaatogo\'ania, należy wtrl1aać inie doEyczy'.

3. oaoba ekladaJąca ośwladczenie obowlązana jest określIć
przynależność poszczegó].nych ak}adników naJątkovych, dochodów
i zobowiązań do naj ąlku odrębnego 1 nal ątku objętego ma}żeńaką
wspólnością rnaJątkową.

4. ośwladczenie o 6tan{e naj ątkowtEl doEyczy maj ątku w kraju
i za granicą.

5. ośwLadczenie o gt'anle lnaj ątkoĘ/t! obeJnuJ e również
wierzytclnoścl pJ.enlężne.

6. w częścl A ośwladczenia zawarle eą lnfomacJe Javne, w części'B za3 infornacJe nLeJ awne dotyczące adreóu za:nieszkania

!ł. lPJŁ.

miej acu po1ożenia

?.\

gkladaJ ącego
nierucborości.

czĘsc A

,Ja ' niżej podpisany(a) ,

oświadczenLe oŻaż

.1,Qłłlłł:

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie grninnym (Dz. v. z 200L r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr
153. poz. l27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24}: Ee)
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspóIności maj ątkoh'ej lub stanowiące mój mająEek odrębny;
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I.
zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

.... ML(.
.... na kwotę:

. rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .....
z Eego tyE'ułu osiągnąłem(ę}',am}' '''w roku" uĘegĘm..przychód
i dochód w wysokości, . flh-ĄtLłc a,..o.. d.r.QĄpc\. ti'. . .. . . . .

4. Inne nieruchomości: \ i,

i

'r'. oo* o powierzchni: ...- ..la.o. m2, o wartoś "', .l.l-a.@pc
tytuł }rawny,'t/'Ą{''Lt'ta> tn M,' ?' . tutc,tku.4.,z. vieszkiniu ó po'"ió't"hirT, -...... 

fr2, o qarioęi; l

tytułprawny:..... ..'.uL(.av't.^tytuł prawny: ..... .. '.uL('.aV'{.ą ?Ę
3. GospodarsEwo rolne: ' r n '.1 \rodzaj gospodarstwa: .W.jWX t1l1i.r4 powierzchnia: .:......

o wartościi ..... ..!.../]

.........o

.a..lw?/\Ł uO,.

\.ha '.tĘ
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ITI .

1. Posiadam udŻiały v,

osób prawnych lub
takie osoby - należy

śpółkach handlowych z udziałem gminnych
przedsiębiorców, w których uczest'niczą
podać Iiczbę i emit'enta udziałów:

udziały
w spólce:

stanowią pakiet większy niż 10? udzia}ów

z tego tyEułu

z Eego tyEułu osią9ną}em (ęłam)

roku ubieglym dochód

ku ubiegłym dochód

w wysokości: ..... ....'...11
.ń,łłc. .oU d |"łvw.

Posiadam udziały w innych spó}kactl} hansIowych - naIeży podać
Iiczbę i emitent'a udziałów:

drfl. ą&/"|Uę {b
w wysokości :

rv.
J-. Posiadam akcj e

prawnych 1ub
osoby - naIeży

t' spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
przedsiębiorców, w kt'órych uczestniczą takie
podać Iiczbę i emitenta akcji:

^fu-Łt" "
akcje te stanowią pakie_t akcj i w spółce :

roku ubiegłym dochódz

) lowych - należy podać

Nabyłem(am) (nabyŁ mój małżonek. z wy}ączeniem mienia
przyna1eżnego do jego majątku odrębnego) td Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej ' jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,

Posiadam
1iczbę i

akcje w innych
emitenta akcj i:
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które podlegało zbyciu w drodze prŻetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia. od kogo:

..rt..1..

^.,Q.a. 

. . eĄc ł. .{"t.Uał4AA.1 .. . . ł..l .

2-

z tego tyE'ułu os iągnąłem ( ęłam) ' w Tokld ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: ........W. pl'-t44i"łĄ...
zarządzam działalnoŚcią ' gospodarczą'l 4"b jestem

vr.
].. Prowadzę d2iałalność gospodarczą (należy podać formę prawną

- wspólnie z innymi osobami

przedstawicie1em pełnomocnikiem t'akiej działalności ( nale ży
podać formę prawną i przedmiot działalności) :

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .....

ubiegłym dochódz
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VIII .
Inne dochody osiągane z
działalności zarobkowej lub

tytułu zatrudnienia
zajęć, z podaniem kwoE

lub innej
uzyskiwanych

z każdego tytułu:
'Ł1..Ł'

rx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o.ooo złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model
i rok produkcji): .

x.
Zobowiązania pieniężne
zaciągnięte kredyty i
udzielone (wobec kogo,

o wartości powyżej 10.000 złoEych. w t).m
pożyczki oraz r'arunki, na jakj-ch zostały
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości ) :
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czĘść B

PowyżsŻe oświadczenie skŁadam świadomy(a), iż na podstawie
art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tlrłr'.łl.,.Xeł i] .q|'W. ł\
0 (miej scowość, data)
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