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Uwaga:

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

ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy
wpisać "nie dotyczy".

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

4. Ośłviadczenie 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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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz,U.
zż00I r, Nr 142, poz. I59I oraz zżOOż r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz.984,
Nr l53, poz, 1271 i Nr żI4, poz. 1806), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład nTałzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
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IIl.

l , Posiadam udziałY w społkach handlowych z udziałem grninnych osób prawnych lub
PrzedsiębiorcÓW, W których uczestniczątakie osoby *należy podać liczbę i ernitenta udziałów:

,.....k:<..... łń /,,.,.ę.}* l.....,../,ł/

udziałY te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałoww spółce: ..........:?,.(*..."...*:{ą/r,{.^\ł.v......
( ...,

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ....łf.tź..,.,.:{-:r/ł.7.,..].cy'
/
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2, Posiadam udziałY w innych spółl<ach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta udziałów: ..,..,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

ĄLk

Z tegotytułrr osiągnąłen'(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ,ll..+ę?,|....,.{,,r./-7".,,2ł,..f
'' ,/

V.
Nabyłem(am) /nabył rnój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębrrego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : ....,,,.,,.,..,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci: .ź,lł"... n{c /z7 -z r,7
1

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności): ...,,.........
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- osobiście ...........tr.ł..:.(..........łi.,ź{.rI.u,,..,,..',,..
/ 

,L 
/

- wspólnie z innynli osobami ....,....źa.x-Ę. .ń{r..ę,It.?
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Z tego tytrrłu osiągnąłerrr(ęłarrr.1 w_roku gbiegłym dochód w wysokości: .............
/^ r,

Ąt_,. ,,/"-'Ą7"2.'",/""""r'"",
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Ix.
Skłaclniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicmych naleĄ podać markę, model i rokprodukcji): .,..........,.

X.
Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10,000 złotych,
oraz warunki na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w
wysokości):

w tym zactągnięte kredyty tpożyczkt
nviązku z jakim zdarzęnięm, w jakiej

ć- e..ł, ł.

jestenr członkienr komisji rewizyjnej (od kiedy): ..ł.łC.'....ęĆr/r -, "/

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: .,Ę,lź.....o/i../*7..rn.L.l.......(/
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

.-,a, r''- *'

-:) U.?.U.ę*.



PowYzsze oŚwiadczenie sl<ładam Świadonry(a), iż na podstawie art, 233 § l Kodeksu karnego zapodanie nieprawcly lub zatajenie prawdy grozi kara poztawienia wolności.
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