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Przyjęto przez:

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do

zupełnego wypełnienla każdej z rubryk.
2. Jeżeli -pos_zęególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy

wpisać r,nie do$/czy,'.
3. QqoĘa 9!ładająca oświadczenie obowiązana jest określió pzyna|eżnośó poszczególnych

składników ma|ąlkowych, dochodów i zobowiązań oo rnajątku odrębńego i ńa;ątru
gbjętego małżeńską wspólnością majątkową. . ':ii4. oświadczenie o stanie maJątkowym dótyczy-majątku w kraju i za'jianicą.5. oświadczenie ostanie majątkowym one;mu|e również wieźytetnotci pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w cźęści g zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczónie otaz miejsca połóżenia
nieruchomości.

. ...4'.ęP .:]..N t.b[.ER. Bv D. 5 D' .+O.,',8........ .: .et'ę}*\.II(Łl
(miejsce zabudnienia, stanowisko lub funkcja) (

po.zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z21a1
1_!r 142' poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, p:7. 22o, nr 62, poz.558, Ni 113i poz. 

"geą, 
Nlr. 153, poz.

1271 i Nr214, poz. 1806), zgodnie zart'24h tej ustawy óświadczam, że posiadam wchodząiew
skład małŻeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące ńÓj majątek odiębny:

t.

'"stłrennego.i

\\

- środki pienięzne zgromadzone wwalucie obcej:.'..'...'..n LIrŁ. np}q.H{

- papiery wańościowe:'..'.'...'..'..'. ..'' tr..Łt\ę c\o\.*q
na kwotę:

tytuł prawny:

tytuł prawny: .....,...........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw.' .........x..łur\ę -so\.\.\Ł{' , powiezchnia:



o wańoŚci:

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

tytuł prawny: ..'............'.

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

o wańości:

il.
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

pzedsiębiorcÓw, ń któryc|r uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

;;- 
=,; 

;";; ;;";-;, ;)T;****f

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

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

^\\rr
. .... . ...\\..M\.t...$S\r1*q.1... . ..... .....

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

tv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych 1 udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóń, * rto'v|n uczestniczątakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

. .... .........., 
\r... 

lr,tl.L...$okrpzq)

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

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

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaÓ liczbę i emitenta akcji: .....""""""

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



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (naleŹy podaó formę prawną i przedmiot działalności): ........'....

o Nie do\Lą]
- osobiście .'...'.'..',.'.'..'.

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w wysokości: .......'.......'..........

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

''..'....;.... .. ....'''....'..\\..'.lr,r\u.....do\1.ią'.:..... .'....
\

- osobiście

- wspÓlnie z innymiosobami

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

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): .....'.....'..'\Y,L\\ r tip\ł.LałĄ.}'l

_ 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:



l

I

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 1o.ooo zł (w pnypadku pojazdów mechanicznych

naleŻy podać markę, model i rok produkciil: '..P.E.\J..(ł.ED]... .9p} ...:Ł.D..H.DI'.....'....'.

YBL *,.QO}

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 1o.ooo zi, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie niepł:awdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

& p'.ę*g. }-}.Q ....'.k,.Q !t.*łQł u
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