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Pęekazano

1- osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
_ zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.2' Jeżeli 

-poszczegó|ne rubryki nie znijaują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisaó,,nie dotyczy''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ przynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zooówiązań ao ń4ątru odrębnego i ńa;ątru

_ 9bjętego małżeńskąwspólnościąmajątkową
4. oświadczenie o stanie majątkou'im óótyczy'ma;ątku w kraju i za granicą.5. oświadczenie o stanie majątkowym onejmuje również wieźytelnolści pieniężne.6' W części A oświadczenia zawańó są iniormacje jawne, w cięści B zaś informacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania śrłaoającego oświadczenie ołaz miejsca położenia

nieruchomości.

Uwaga:

czĘŚĆ A

Ja nizej podpisany(a), nŁhrlo l'tr\xr ' )ncwo r,łskł
urodzony(a) 03,' o b,' Ą B; Ł..B":i::::-:::::*'r:::llill'#'o lŁ!\iŁ

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o sarnoządzie gminnym (Dz. U. z2001
r' -\r 142, poz. 1591 !|T z 2002 r. Ni z3, p-oz. 22O, nr 62, poz.55B, Ni 1fij poz. 

'gał, 
Nl1. 153, poz.

1271 iNr214, poz. 1806), zgodnie zań.'24h Ę ustawy'oświadczam' ze posiadamwchodzącew
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące ńÓ1 majątek odiębny:

t.

,,Ń E:\ E a, b u} l sil, ł ,cC $a.o$tr,r-t'\ \\ ętrg,'[\*-\łk.)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) \

na kwotę:

il.
1. Dom o powierzchni: ....' ..'... ... ffi2, o wańości:'..... \\ I$\Ł.. s,c\'Ą''^ł\\

tytuł prawny

2' Mieszkanie o powierzchni: ........... m2, o wańości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:



o wańości:

lodzą zabudowy:

tytuł prawny: ..........'.....'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '......'......'.'......'..

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: ......,........

o wańoŚci:

il1.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
przedsiębiorcÓw, w których uczestniczątakie osoby - należy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:

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

\\

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

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

przedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą takie osoby _ naleŹy podać liczbę i

osÓb prawnych lub
emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 o/o akcji w społce:

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

Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji: ...'.......'.'...
..\\\\

Ztegotytułuosiąg.*;;;,;;;;";il:::};;T#''''



V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostki śamoźąou terytorialnego, ich
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało z-byciu w drodze
0rze]arouna]ezvnooau"o"']"l;":ffir'dlii*il....

vt.
1. Prowadzę działalnośc gospodarczu,."'.".',l_o.r'::r:Ę prawną iprzedmiot działalności): ......'.'....

' 1i tlit"' ' \$.a\ą :

- osobiście

_ wspÓlnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokoŚci:

2- Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):'...'.....'..'.'.

.'. .\ l,li.ę" q}Ą''\)
- osobiście

- wspÓlnie z innymiosobami

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

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): *\o\qua{)

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem człon kiem kom isji rewizyjnej (od kiedy) :

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



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

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

-Kl,ono\Ń5\q 5Ł'rłrł'pruY.' Y\p'u\Łr,\ ' łi Iq\'N'^ łtnrdt{ę'nrą
' : ' hŁx'5\ 

'tł-c 
, r},p\e. yndt'e9p ^ 59ł0\e'o '

5łton-ou>\tc" tw'ołs\ł do&,bc * iqiś" ;i*,criR'n\q
:: ' ' -..3g 58\ł }otx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

naleŻy podaĆ markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 1o'0o0 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości):

1\x\c ob\ą

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 S 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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