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Uwaga:
1. ogoba sk}adająca ośwladczenlc obowiązana Jeat do zgodnego

z prawdą, EEarannego i zupełnego w14>ełnienla każdeJ z rubryk.
2. .Teżell poazczegóIne rubrykl nie znaJduJą t' konkretn:'o

prz)E)adku zagt'ogowania, na1eźy wplsać nnie dotyczyr.
3. ośoba składaJąca ośwladczenie obowiązana Jeat okreś11ó

przynależność poszczególnych sk1ad:eik6\' Daj ątkov:lcb, docbodów
1 zobowlązań do naJątku odrębnego i ural ątku objętego nałżeńeką
wspólnością nal ątkową.

4. oświadczenie o EEanle ural ąt'kowyar doEyczy naj ąEku w kraJu
J. za granJ.cą.

5. ośwladczenie o gEan]Le naJątkoqm obeJmuJc również
wiarzyte]'nośc!. pien1ężne.

6. W części A oświadczenia zarłart'c 6ą inforBacJc Jawae, w cześciB zaś inforrnacJ e nieJawne dotyczące adreEu zaniegzkanla

czĘść A

Ja, ni żej

gkładaj ącego
nieruchonoścL .

oświadczenie otaz

/./:<. f ?.

m!e] ścu po1ożenJ.a

(imiona i

lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r.
o samorządzj-e gminnym (Dz. v. z 2007- r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. S5B. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. L27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie Ż att. 24h t'ej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁżeńskiej
wspóIności maj ątkowej lub st'anowiące mój majątek odrębny:
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- środki pieniężne

- papiery wartościowe :

'ł. oo* o powierzchn r, .ZLą. .. .^,-', o;qarlofci: ."d4?^ , ąąę{
tytuł prawny, flr?q-/'+.le!ż.Q(.l'..rł.a2/?.".ąźą.ęł5/2.ó./.Ę?J.l.4r???xe

2. Mieśzkanie o powierzcŁrni: ..'..r.. m', -o '1artości:tytut prawny: ..... /fa...dA.ry.?<-./....
3. Gospodarstwo rolne;

erzchnia;

tytuł prawny: .....
z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości :

4. Inne nieruchomości.:
powierzclnia z4 . .

.. ź./Ć -u-*

?.
2.

o wartości ;
./.
(.
ą

:ł4r/
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rrr.
1. Posiadam udzialy w

osób prawnych 1ub
takie osoby - należy

rv.
1. Posiadam akcj e

prawnych 1ub
osoby - rJa]-eży

spółkach handlowych z udziałem gminnych
przedsiębiorców. w których uczestniczą
podać liczbę i emit'ent'a udziałów:

::: ::::::: ::: ::::::.::::: 7./(r .

z Lego tytulu os iągnąłem ( ęlam) w słym dochód

w spółkach handlowych z udziaŁem gminnych osób
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
podać liczbę i emitenta akcjil

/,;( &fZ
udzia}y te stanowią pakiet większy ]j'Lz 10Ł udziałów

::::]::: :::::: 
""" ',Ł,

r..?Y. !-....

z Eego tytułu osiągnąŁem (ęłam) ubi egłym dochód

:.:::::::]: :: : 
" ...;tlł' .'.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na1eży podać
liczbę i emj.Lenca udzia}ów:

,il
akcje te stanowią pakieE większy niż

z Eego tytułu osiągnąłem (ęłam) roku ubiegłym docbód
w wysokości :

Posiadam
liczbę i

akcje w innych
emitenEa akcj i;

spółkach handlowych - należy pÓdać

/tł,, i
tego tytułu osiągnąłem (ęłam) ubieg}ym dochód

wysokości;

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego maj ątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunal-nej osoby prawnej następujące mienie,
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kt'óre pod1egało zbyciu w
mienia i datę nabycia, od

drodze przeEargu - na1eży podać opis
kogo ;

1n:ł
vr.
1. ProwadŻę działalność gospodarczą (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności) ; ....

z tego tytu}u osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości:

2. zatządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności (na1eży
podać formę prawną i przedmiot działalności) ; ....

z Eego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości :

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

- jest'em członkiem zarządu (od kiedy) : ...........'..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

z tego tytułu os iągnąłem (ę ł am) roku ubiegłym dochód
w wysokości:
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VIII.
Inne dochody osiągane z tyLułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej 1ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych

ur?trł'7|Tłś|'.ła.Żz'!:'..ż'.'.ń)ź./,"1.ż+:lń'ł.")żż<'|" "' "'
O;|/,*.' bółi'z' : ;.: /łjił:: :.... 6ła.!łś'#:r

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ].o.ooo złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode1
i rok produkcj i ) :

x.
Żobowiązania pieniężne
zaciągnięte kredyt'y i
udzielone (wobec kogo,

o wartoŚci powyżej 10.ooo zlot'ych, v, Eym
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości ) :
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czĘść B

strona 1

Powyżs2e oświadczenie składam świadomy(a). iż na podŚtawie
art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

lą,ń.,ł.'cł . /Ż ą.( ło ć r o/h"ł,?**-
(miej6cowość, dątą)
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