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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie olrowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao należy
wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zolrowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspóInością majątkową.

4. Ośrviadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Ośrviadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub fr_rnkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200I r. Nr 142, poz. l59I oraz z 2002 r. Nr 23, poz. żż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr i53, poz. 1271 i Nr 2I4,poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchcldzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne: l ^
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1. Dom o powierzch 
^i, 

,.,...{U.e .. rn2, o wartości: ..ĄO-Q,.0.0C..,,:",

tytuł prawnr : .,. . . .t,.l §pO,t X,{a..;m.O §c,.
2, Mieszkanie o powierzchni: ....., fr2, o wartości:

tytuł prawny: ...........,..
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tytuł prawny : .....,.N.1.1ro..{. rłJ. l" c-snł 0.§.(.........

1nąłŁlęłu*) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś.i,łQ...§a9',-

4. Inne nieruchomości:

powierzchn ia:,.......rni a..,. d.a.ł7t)*1

o wartości: rnĄ a....dO+.1C2*
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziaŁęm gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w kńrych uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

rua dek
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci:.,,r.w(_...d.OIUr.rł
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2, Posiadam udziały w innych społkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitęnta udziałow: ......

, ..,,..,..,/11^ Ł,....a.\ c.i14t.],^l
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...........",
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IV.
1.
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Posiadam akc.je w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

- należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pal<iet większy niż I0 oń akcjiw spółce: N,}Ą"Ł, d).brł.*.łł.l
lńiU

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

2. Posiadarn al<c.ie w innych spółkach handlowych

dochód w wysokości: .,......,....

- należy podać liczbę i emitenta akcji:.........,.......

|.4Łt,, . . . ci,p,r* g;_r. l
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Ztego tytułLl osiągnąłem(ęłam) w rol<u rrbiegłym dochod w wysol<ości: 1

Nabyłern(am) /nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbycitr w drodze przętargu -rlależy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: ....,...........,
.......Y\,LŁ.. CłuĘ,vxĄ. . . ......., .....
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- osobiście

- wspólnie z innymi osobami ..,........rA,LŹ-... ...CU.IUL.2Ą.,|l
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......,................

2. Zarządzam działalnością gospodarcząIubjestem przedstawicieIem, pełnomocnikiep
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....ih.t.k L^hi *7

- osobiście

I}d.



4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..,..........
t _l

.......fil*.C__,,..l.rłttłca]'i1il

jestem członl<iem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkien-r komisji (od kiedy):

wartości powyzej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdow

X.
Zobowlązania pieniężne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w mviązku z jakim zdarzenięm, w jakiej

ręWlZyJnęJ

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,.,.,........

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,
z pgda_nie.m kwot uzysĘiwanych z kazdegp ty$lg ....-.
. a,L,v pł.ff ,Ł, . . ..r.r Ośl.n), z @. . ., . . . ..JQ. h .Q. . .Łł.,,. .. . . . . .
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PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gt ozt karapoibawienia wo lności.
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