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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnegio z
prawdą, sŁarannego i zupełnego wweŁnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn1m przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie
dotyczy"
3. osoba składająca ośwj-adczenie obowiązana jest określić
przynależność poszczegóInych składnikow
majątkowych, dochodów i zobowiązań do najątku odrę-bnego i najątku objętego mał'żeńską wspó1nością
' majątkową.
4- oświadczenie o stanie mająŁkow1m doŁyczy majątku w kra3u i za granicą.
5. oświadczenie o stanie najątkoĘl'n obejnuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B ząś informacje niejawne dotyczące
ad'esu zanieszkania składającego oświadczenie oraz rn_iejsca położenia nieruchomośc'i.
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(inLiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub fuokcja)

pa zapaznaniu się z przepisami usŁawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2A0I r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23r poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113r poz. 984, Nr 153r poz. 721I i Nr 214, poz.1806)/ zgodnie z art.24h
tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące W skład małzeńSkiej wspo}noŚci majątkowej lub sranowiące moj ma]ątek odrębny:
I.
Zasoby pieniezne:
- środki pienrężne zgr:omadzane
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.. frZ, o Wartości: ...aF9..ĘÓ
tytuł prawny: ... ... ... {^ĘrpórtT%4'rp.Ąó.
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prawny:

3. GosoodarsLwo rofne:
powierzchnia:
rodzaj gospoda,rstwa:
=........,
o Wartości:
rodza) zabudowy:
tytuł prawny:
Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości:
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- rnne nieruchomości:
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1. Posiadam udziaty w spółkach handlowych z ud'ziałem gminnych osob prawnych lub
przedsiębiorców, w których ' uczestniczą takie osoby - na1eży podaÓ ]iczbę i
emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż I0Ż udziałÓw w spółce:
łĄĄę ' /dpts,1

Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd

w wysokości:
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handlow\zch _ nalezv podaĆ irczbę i emiien_
2. Posiadam udzi ał.y w innych spółkach
ta udziałÓvl:
Z l'ego tytułu osiągnąłem(ęłan) v.r ;:oku ubiegłym ciochÓd w wysokoścl

:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem grninnych osob prawnych lub
przedsiębiorcÓw, W ktorych uczestniczą takie osoby - na1eży podać liczbę i
emitenta akc-; i:
.ĄĄRł..d*ltw*v
akc1e te stanowlą pakiet większy niż 10? akcji w spÓŁce:

Z tego tytułu

osiąqnąłem(ęłam)W roku ubieqŁytn dochÓd w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand1owych - nalezy podać liczbę i emltenta
akcj i
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Łego tytułu osiągnąłem(ęłam)w

roku ubiegły'rn

dochóct

wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego do jego mająt*
ku odrębnego) od' Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria}nego, ich związków lub od komuna]_nej osoby prawnej 'następujące
mJ-enie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: '
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1. Prowadzę działafnoścaospodarczą (naIeży podaĆ' formę prawną i przedmiot działa_LnoŚci )

:
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- osoblście
_ wspÓlnie z inn1rmi osobami

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubleqłpn przychÓd i dochÓd w wysokości:
Zarządzam działa]_nościągospodarczą lub jestem przedstawicieJ-em, pełnomocni_
kiem takiej działalności (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot-działafności):'
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- osobiście '..
- wspólnie z inn1rmi osobami
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Z Łego tytułu 'osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
'
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_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):
uns, dn+Ivł:y
_ jestem czŁonkiem rady nadzorcze1 (od kiedy):
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wysokości:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
teqo

tytułu
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ubiegłym
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Tnne dochody osiągane z Łytułu zatrudnienia ]ub innej dzia}afności
zarobkowej 1ub
za1ęć,
z
podaniem
kwot
uzyskiwanych
z
kazdego
tytułu:
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Składniki mienia
mechanicznych

o warLościpowyzej 10.000 złotych (w przypadku poj azdÓw
nale zy
podaó
markę,
model
r
rok
produkcji):
Ąvrtu.os&d,. . .Ę {tI. PAŃĘł. .{pp.9
ruchomego

x.
Zobcwiązania pienlęzne o wa::tości powyze] i0-OCC złotych,
'j' tVm zacrąqnieŁe 1credy_
poŻyczkt oraz warunki_, na jakicn zóstały udzie]one (woJ:ec
:y
:
kogo, łr z,/r !azku z
jakim zdarzeniem, w ;akre; wysokości):
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Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podsŁawie art. 233
S 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wo]_ności.
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