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1. osoba składająca oświadczeni€ obot'iązana jest do zgodrrego z prawdą. starannego i zupe
nienia każdej z rubryk.
2, 'Jeże]-i poszczegó}ne rubryki nie znajdują w konkr€tnfZm przlPadku zast'osorłania, na1eży Ę)isać 'lnie
dotyczyr'.
3. osoba składająca oświadczenie'obowiązana jest określić
przynal.eżnośó poszczególnych gkładnikót{
majątkottych, dochodów i zobowiązań do majątku od!ębnego i majątku objętego nałżeńskąrapóJ-noścj-ą

najątkową.
1l. ośriadczenie o stanie najątkotłrn dotyczy majątku w kraju i za g'ranicą.
5. oświadczenie o stanie majątkorfrn obejnuje rórłaież wierzyt€lności pieniężne.

6. W części A ośriadczenia zawarte są infoJ:Eacje jawne, r części B zaś infomacje niejawne dotyczące
adregu zami€gzkania 8kładającego oświadczenj-e oraz m:iejsca połoźenianieruc}roności.
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po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o Samorządzie qminnym
(Dz. U. z 200I r. Nr I42, poz.I59I'oraz z 2OO2 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113' poz. 98Ą, Nr 153t poZ. 7217 i Nr 214, PoZ. 1B06), zgodnie z art. 24h
tel ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspó1ności majątkowe1 lub stanowiace mój mająŁek odrębny:
I.

Zasoby p1enięzne:

- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

5.ą.r

- środki pienięzne zgromadzone w wa fucie obcej
r.kĘ . . .fle7?.s!.7

:

_ papiery wartościowe:
na kwotę:
II.

1.

o powierzchni: /?{ k
tytu} prawny: h.+ń .p ! /.".'9.t'.r4.r.,ł.".-i{
2. Mieszkanie o powierzclini:
..... fr2, o wartości:
tytuł prawny: i.... .|i.tq
3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa:
, powierzchnia:
Dom

o warŁości:

rodzal
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?,::) ubiegłym przychód

i dochód w wysokośc1:

4. Inne nieruchomości:

tytuł prawny:
III.
1. Posiadam udziaŁy w spÓłkach handfowycr ' z udziałem gminnych osób prawnych lubi
w których uczestniczą tak1e osoby - na1ezy podaĆ ]rczbę
przedsiębiorcÓw,
emitenta udziałów:
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udzlały te stanowią pakiet większy niŻ 70'ż udziałÓw w spółce:
Z Łego tytułu 'osiągnąłem(ęłam)' w roku ub1egłym dochód w wysokoścr:
!{. . .,)?!.7{??
2. Posiadam ud'zraŁy w innych spółkach handlowych - nafezy podaÓ liczbę
ta udziałÓw:
. . . . .iV

i em1ten-

fł.tr. . . P.z?7.ct1"

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

rv.

prawnych 1ub
1. Posiadam akcje w spó1kach hand1owych z udziaŁem gminnych osÓbpodaĆ
ficzbę i
na1ezy
osoby
takie
uczestnlczą
ktÓrych
W
przedsiębiorców,
emitenta akcj i:

3

akcje te stanowią pakiet większy niz

10%

akcji w spÓłce:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)WrokuubiegłymdochódWwysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę
akcj I
:

i emitenta

roku ubieqłym

tego tytułu osią9nąłem (ęłam)
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dochÓd

wysokości:
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v.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek. z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowe; osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od komuna"Lnej osoby prawnej następujące
mienie, ktÓre pod1egało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opls mienia i da-

tę nabycia, od

kogo:

vr.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działa] noŚci )
:
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- osobiście

- wspÓ1n1e z inn1ł'ni osobami
lr La' )oźqLi<
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Z Leqo tytutu oslągnąłem(ęłam) w roku ub1egłym przychod i dochÓd w wysokości:

l
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą fub j'estem przedstav;icie1em, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot_działalnośc1):
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osobiśc.ie
- wspólnie z inn1łni osobami

tego tyŁułu osią9nąłem (ęłam)
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VII.
VJ spółkach handlowych (nazwa, siedziba

lJłti
,...

...

roku ubiegłym

spÓłki)

?:(Ę(??

_ jestem członkiem zatządu (odrk iedy)
- jestem członkiem rady nadzorcze) (od kledy):

:

dochÓd

wysokośc1:

- jestem członkj_em komisji rewizyjne; (od kiedy):
Z
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Lego tytułu

osią9ną].*{ęł"*) W roku

ubieg}ym dochód W wysokości

VIII.
Tnne dochody oslągane z tyŁu]u zatrudn1enia tub innej dz1ałalności zarobkowej lub
podaniem
za1ęć,
z
kwot
uzys kiwanych
z
każdego
tytułu:
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Składniki mienia ruchomego o wartośc1 powyzej 10.000 złotych
podaĆ
mechanicznych nalezy
markę,
model
i

(w przypadku pojazdÓw

rok

produkcji):

Srt
x.
Zobowiązanla pieniężne o wartoŚci powyzej 10. OOO złoLych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzie]one (wobec kog,o, w zwtązku z
jakim zdarzeniem, w jakj-ej wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu
karneqo za podanie nieprawdy lub zatafenle prawdy groz1 kara pozbawienia wolności.
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