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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego l
_ zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli-poszczegótne rubryki nie zni;aują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3' QgoĘa 9!ładająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ przynależnośó poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobówiązań do majłtu odrębnego i ńa;ątru
objętego małżeńską wspólnością majątkową.4. oświadczenie o stanie majątkowym aótyczy-ma;ątku w kraju iza granicą.5' oświadczenie o stanie majątkowym onejmuje również wiezytelnJści pieniężne.6. W części A oświadczenia zawańó są informacje jawne, w cięści B zaś informacje niejawnedoĘczące adresu zamieszkania śxłaoającego oswiaoczenie olaz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja nizej podpisany(a ), K-dłi'nł"r rł . Nłodtl'.łp|((L ćą
t:

bts7c2_
urodzony(a) W, o 3-, :/ g 5 5 :^:::: : ::::]::: ::::tr::::: ::::::] .Tcl rq n ł L 9

po.zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o sarnoządzie gminnym (Dz. U. z2OO1r' Nr 142, poz. 1591 or? z 2oO2 r. Nr 23, poz. 22O, nr 62, poz.55B, Ni 1 13,-poz' 
'ggą, 

l*lr" 153, poz'
1271 i Nr 214, poz. 't806), zgodnie z ań.24h tej ustawy'oświadczam, ze posiadam wchodzące w
skład małŻeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące ńój majątek oorębny:

t.

Zasoby pienięŹne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

'..aię dr4t
środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:.. rnie

il.

papierywańościowe: .'............... rzis'',7.atEr!3

na kwotę:

1. Dom o powierzchn|: ......-.'..... m', o wańoŚci:

2' Mieszkanie o powierz cnni: '.tła.
tytuł prawny, ..mol.irł,tsktł . ił.J.:F

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: ...'.....'....'. Q tĆ



o wańości:

rodzaj zabudowy: ,/..
tytuł prawny: ......'...... ... /
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości:

4. lnne nieruchomości:

powierzchni 
^, 

.... ..d?i.o.{r.g.....'....Q.....'p:Q!ł:...........'Ó.'oa ,w." r""''

ilt.
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcÓW, w ktorych uczestniczątakie osoby - naleŻy poóać ticioę i emitenta udziałÓw:

' .ę.i.ę. rłĄe;,
udziały te stanowią pakiet większy niz 'l0 o/o udziałow w spÓłce:

Z tegp tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci;

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

tv.
1.

IZi( a{}Cłgw

Posiadam akcje W spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
przedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą takie osoby - naleŹy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 % akĄi w spółce:

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: '..............'.

.D t( '.drłhl .q!ł .... 'dV
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:



V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu 'Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki śamoźąou terytorialnego, Tcń
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następującó mienie, ktÓre podlógało zbyciu w drodze
przetargu _ nalezy podaÓ opis mienia idatę nabycia, od kogo:

{zie tL,flłflrł LJ

vt.
1- Prowadzę działalnośc aospodarczą (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności): .'....'...

'nt(" dn{1cl.y
- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości:

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

ail dĄlr,g
- osobiście '.::'.....'......

- wspólnie z innymiosobami .'.........:.''.'

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '.....'....'''...

Wspołkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): '' '. . '.'.E.tc.....'..d,c.t.lt.[ł't"t.rJ '.J

vil.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

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



vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub za1ęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

e.m:W(a'. ł.*-. .?-o-,:{?'l,' ..] 53 E..33 , ??y . 4/',' '' ..
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Składnikimienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

naleŻy podaĆ markę, model i rok produkcji): .....

Skpb,+ ocr,ń4 Ą 4ł9 TDrl

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 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):

a.ił'' ' otafu%

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

Rpd'g- rl.k-ę,"' ffi , 03....?.'O. lS,,
( miejscowośĆ' data)


