
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowlązana jest określić przynależność poszczegó!nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granlcą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte!ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

( m iej sce zatn-f& ien ia, stanov'ńśko I ub f u n kĄa )

pozapoznaniusięzprzepisami ustawyzdnia 8marca1990r'osamoządziegminnym(Dz.U. z2001 r. Nr142,
po2.1591 orazz2OO2r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271 i Nr214, poz. 1806),

zgodnie z ań.. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej
|ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

!.

Zasoby pienięzne:

tytuł prawny:

powierzchni r, ......,4..r5.h1.3, h"x

lt.

1.

2.

3.

4.



tytuł prawny:

1il.

1. Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w któ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eży podac |iczbę i emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w spÓłce.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ....'..'..'..'..'

2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych - na|ezy podac |iczbę i emitenta udziałÓw: ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .'..........'.'.. rv.ę'.'.d,c.tti?t-)J

tv.

1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

............ll\4.ę ....',),*łu.n.q' . . . .,J ,)
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: .'......'.....''.

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - na|eży podac liczbę i emitenta akcji: ..'........ .,.'.'.'........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ....'.....'.....'.'.'yke, .. d'o.f.i.,.peś,.'
")J

V.

Nabyłem(am) (nabył moj matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komu-
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu q dpodze przetargu - na|eiy podac opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: . .. ......h.L.l

JJ
vl.

1. Prowadzę działa|nośÓ gospodarczą (na|ezy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ..'..'.........

- wspó|nie z innymi osobami .r'ęt,..e......do.Y{..l#rnU,)
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: '.'.'..'......'..

2' Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|ności (na-
|ezy podac formę prawną i przedmiot działaIności): ................

- osobiŚcie ......''... '.. *))

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '..'..'.'....'.lłr.,e'. J-Jq. n.\'.....'.'...,JJ
vll.

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): VLł e el"ct\.{? \.v

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............'..'V.ń.e....d.u*1Ą

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .''l'ł.'e''.,ŁuJir:1......
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): }ł14.ę.'.J,!*iE:y,'1

\lJrl
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokości: .......'....|łłtŚ....o{E*\.i?\

\,J

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatruflnienia Iub innej Qziała|noŚci ząrgbkowe1 |ub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych zkazdego tytułui .zą.Llt.g,Lw.t.Ktpt.'id.'Z.-k,Ł.d-e.c.h,ń.'!"','.'Ą'5.$ iÓl..t!.ł7'..EorhóJ". Ł 5rfę6(Ę .

lx. -1"ł \j,L8 ł Oo,l,ł,Ł 1olzg łłu,rlq- 4 7* .i 
^ ^, i,^ -. : aAv 5(L'(ult: ): .".1ilh}Łq.



Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych '(w ppypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkcji): '...........k.e' 'dn\*3

X.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki,oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): h4ę'.''cLęt\r,.ł5

PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie aft' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

llvii*/Li. g 
i s ę. . . . 

ń/. a'\ł'()' . . .ł,.?. . . /.,. ł.. . .ł.a- . .łk . y
(miejscowość' data)

. Qn*lo
(podpis)


