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Uwaga:
{' osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió pzynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku
objętego małżeńskąwspótnością maiątkową. ,:l'l .

4. oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy maJątku w kĘu i za $ranicą.
5. oświadczenie o stanie.majątkowym obeimuje również wienytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieJsca położenia
nieruchomości.

czĘŚl A

Ja niŻej podpisany(a), ......

urodzony(a) ......0. fl ,.05-, 1.L5.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001
r.'Nr142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr23, poz.22A, nr62, po2.558, Nr 113,po2.984, Nr 153,po2.
1271 a Nr ź14, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w
skład małżeńs kiej wspól ności majątkowej lu b stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
- śrooi<i'plenĘzne zgromadzone w walucie polskiej:....'.. .'...ru.-ę....''.....

8 uufuI ....:... .?ł.diufi. il, ł"
(miejsce zatrudnienia, stanowisko @[unkcja)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:....''.... ..' .{.w..<.' @v

il.
t. oo* o powierzchni: '.''............. m', o wańoŚci:.'.'. ...............nl!b ńfl?

tytuł prawny: ........'........'

2. Mieszkanie o powiezchni:

. tytuł prawny: ....'........... . ... fu!..(...

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ................. ,rwre
@.f,powiezchnia:.



o wańości:

rodzaj zabudowy: ...........

tytuł prawny:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '...'.......'....

4. lnne nieruchomości:

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
pnedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ilt.
1.

ni* 'dą*fl
udziały te stanowią pakiet większy niŹ 10 % udziałów w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .......'.'......

Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałÓw:........

'.(!::vJ, ł'$ry
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłrym dochód w wysokości: .....'........'.

lv.
1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

pzedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

ł'ruą ce&r" '

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 o/o akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód wwysokości: ......'.....'...

2.
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
ruńązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podaĆ opis mienia.i datę nabycia, od kogo: '.......;.'..........fu|g ł$ry

- wspólnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokości:

2' Zarz1dzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaĆ formę prawną i pnedmiot działalności):'..............'..

... ........,m
_ osobiście

_ wspÓlnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

_ jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:



lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tvtułu: ,d.Qc)ł*ł7Ą-,.,".':hłłrn* ełł.ęł*rrlłn , h

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w pnypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ............'._ .......'..'.'..l....

fri4b .,*ry
x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1o.ooo zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.-ffy'-ł'('' ' d?ń9

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 $ { Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lub zatajenie pnwdy grozi kara pozbawienia wolności.

*ktllłillłł,


