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(miejscowość)

Uwaga:

1. o9qba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eŻność poszczegó|nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objętego mitzeńsłą wspólnością ń;.
jątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności 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 nleruchomości.

czĘśc A
,t ^ i- r/'

Ja, niiej podpisany(a), ...'./.!.(ę:..*.'?.,....(.1'.fu.,1.!..(.,,.'.ź.ę.ęr,r..':'::?.:.:.?'...
, ./ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ... '../ó....r,:'..( '1.€.'.(.'......'.'',.....''. -...'.' W .''.,?ę.r'ź.ł.
...,,',,ć.,.'ź.!.ę.'<...'(ł..#I.'...'/.ę''.',z-,ń'.:.,zźł''4...:......'...&.*-"',[..(..'.''.'.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz'U. z 2OO1 r' Nr 142,
poz' 1591 orazz2o02r' Nr23, poz,220, Nr62, poz.55B, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz',|271iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓ|ności inajątkowói
|ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

_ Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: '.''../,.(,,.ę2'.:,,'..{.'

ll.

1.

na kwotę:

2. Mieszkanie o powierzchni: ...'.'..'' m2, o wańości:

rodzaj gospodarstwa: ........'...'.. ...'..'??..'.(..:'.ź':.7., powierzchnia:

o wańości:

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokości:
4. Inne nieruchomości:



|il.

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

rych uczestniczą takie osoby - na|eży podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:
/

udziały te stanowią pakiet większy nif 1Oo/o udziałów w siiÓłce:

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

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych _ należy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ...'',.(?(,,''{- /7, --?

tv.

1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw, w ktÓ.

rych uczestniczą takie osoby _ należy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcji w spÓłce: '.'....,,''..('..''
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..'.'...'.'''...

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ na|eży podaĆ liczbę i emitenta akcji: -........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .,,,..**...,ł!:.!.zl'+7

t/

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu te}ytoriainógo, iórL związkow tJn.oo komu-
ry|1ej osoby prawnej następujące mienie,. ktÓre pod|epało zbyciu w drodże przetirgu _ na|ózy podaÓ opis mie.
nia i datę nabycia, od kogo: .(.!(..''.{..:.

/
vt.

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (na|ezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci): ............'...
/4?,( t{ u /n. 

-

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym przychÓd idochÓd w wysokoŚci: ..........'.'...

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na-
|eŹy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności): ....'.'.'......'

- osobiŚcie .......'.......

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

v'. 
,/

W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): ..,.',',,.,'.1'(....4'ę'.Iz.'(,',''1..'.''....''..r- jestem

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: .'..'......''.''

vilt.

|nne dochody osiągane z tytułu-zatrudnienia.|ub innej-działa|noŚci zarobkowej1ub zajęĆ, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu: .....2.'.''/:z..{.*..'1.z.. '.'.''ł.ł,'::''ł..(v.......Ql-.,.."1.91.3a...ł,:-.....'ł''1:ż.:.r...ł':'o{,.,:.r''''.'

lx. ćJ, 1 l" ' ćt..ć ,/ ć ,f q ,r i/ .ą,l z-T



Składniki mienia ruchomego o wartości.powyzej 1o'ooo złotych (!1RrzYRadk.u pojazdÓw mechanicznych na|eŹypodac markę, mode| i rok produki1i1: '.',/c1'gn.:'4..,{'.'..?/.- #-i:l 'fL *'.e't',..C..t.*z'';.'.',;...;f,ł.,.,"..),.,,|),.-'.,

; v;7;,, ł)iź',o,'' 5,-::i!;7",T; :a- i;2; ,./ -oL /n, '.{Ą L.7< ,łl ;,,#..rL:!2.ą:2,,..'

*:?""y.:r:5Pj:T:]:^::.1T91"j l".'yżej 1o.ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty t poŻyczki oraz warunki,

7,!,"!i""ł!,,,2:!z*y:T:kSg}'#?*,=F!y:ż.łŻ:,ii',i.iz;-r;xvffi .''
ap.!a,.ł.-Ł.źu oJ-1łrv(,J . (ł- *-,; ,n,,?.i;i..r:.::,,-^,,:,?::;4;;-ź 3q.^,l5j; ;'"fl

^2|!,:łi""ł!rźT!|^" y:,:? *3n}' #?*, zprlryzflrzę1ię1,,1vi9łLi *ysor.qścl.
Ząąb !a.4.)Ł.źą oJłląćvtló ' ?l- n-ł. /1'./ //^ t'::,,,:.'' o.'r,o,

,s Lt

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), if na podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienla woinoScl.
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(miejscowość' data)


