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MAJĄTKOWE
gminy

Uwaga:
t, Osoba skladająca oŚwiadczenie oŁlowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryl<.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy,,,3, Osoba skladająca oŚwiadczenie otlowiązana jest ołieSlie przynależność poszczególnych składników

majątkowYch, dochodów i zołrowiązań do majątku odrębnego i majątku objęiego ,iłz",i.ką wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą.5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieriytelnoici pieniężne.6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejica położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
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(miejsce zatrudn ienta, stanowisko lub fu nkcj a)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. tJ, z200l r.Nr 142,
Poz, l591 orazz2002 r Nr 23, poz,220,nr 62,poz.558, Nr 113, poz.98ł, Nr l53,poz.127l iNr 214,poz,.
1806), zgodnie z art.24h te1 ustawy oświadczam, ze posiadarn *ihodrą.. w skład małzeńskie.j wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne

t ł'
środki pienięzne zgrolTladzolle lł,walucie polskiej: .. ..,., .... .a.l.Y ?') L"l

środki pienięzne zgroltladzolle w rvalucie obcej:.....................l M.e .

papiery wanoscio\Ąe;,.. kvt.ę.. łiłĘa
...... na kwotę:



§Ąuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ......."....... powierzchnia:...............

o wartości: .............llu,'..§"....CiE L1..9*1

rodzajzabudowy:

Ztego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .............,."

4. Inne nieruchomości:

".ut
powierzclrnia: ..........9.r..?....il.ą..,.......:{:!:i,.qt..... .l.Q-]..f.:' ,I * ,-,-,,

l
o wańości: ... ...... {.i.)...1.:U....... .......""" "t"," "" " """

§Ąuł prawny : ............. ..., ..i*.i..ęa. Y}. §:'ll. ś....,...,Z,ę.lłY:1
I

ilI.
i. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udztałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - laleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

.j
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udziały te stanowią pakiet większy niż i 0 oń udziałow,u, spółce:

l":}:( ei :L1,*1
Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych naleĄ podaó liczbę i emitenta
udziałów:... . ]

.....,...........t.r..r.,ś........' t o Ę ^/,1,.....-,.......l.... 
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Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .. .............
,t

(l|

.l.r.r..:. ...!.l.i..,}.:.} l:::}. , . ,-il

2--n



Iv.
l Posiadam. akcje

przedsiębiorców,
w spółkach handlowych z
w których uczestniczą takie

udziałem gminnych osób prawnych lub
osoby - nalezy podać liczbę i e mitentaakcji:

ut-t {

akcje te stanowią pakiet większy niz l0 % akcji w spółce

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2, Posiadam akc-je w innYch społkaclr handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji

'{ 6'ź .{..,. ..<:l.fs..:,1..<:

Ztego §Ąułu osiąrląłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i, .,..{.F,i:.ł,...9".?...*,..(.
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v.
NabYłem (am) (nabYł mój małzonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Państwa, innej paIisnvo*ej osoby prawnej, jednostki samorządu teryĄorialnego,ich związków lub od komunalnej oróuy prawnej nurtępu;ą"" mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabyciu, oj toio,

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą (,rlalezy podać formę prawną i przedmiot działalności)

- osobiście

wspólnie z irrnymi osobami ł. t.l §...,...ę .l.r. .L.7



ż.

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

",l,*4,f u|iw\"-l w,l\ ,1 ,

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jesteln przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podać formę prawną i przedrniot działalności):

- wspólnie z innymi osobami r..u,if *[o |-l

W:.*l....tl

Ztego tlĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ................

\TI.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

..........i. : \...}.....,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

li
u ( ć,__tA.-l ł.,*--r""""""",t"""""/""""",

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod rł, r,vysokości: . . ........... ...

VlII.
lnne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego ĘĄułu:
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,... :!:}. (........u. lą.ił:r ?yll;"""""l,
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 zł {w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĄ podać markę, nodel i rok produkcji):

l,^-^_ L dJ1*1

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyry i poĄczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w rwiązku z jakim zdarzęniem. w jakiej
wysokości):
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CZESC B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


