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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie na jest do zgodnego z prawdą, starannego I zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóInością ma.
jątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 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 nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizejpodpisany(a), ....Qiu'L.,....L'.i.ęr.cil,\#ąv ....llvil.t..'.
(imiona i nazwisko orłŹ nazwisko rodowe)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr23,poz.22O, Nr62,po2.558,Nr113,po2.984, Nr153,poz.1271iNr2'14,po2. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspo|ności majątkowej
lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie polskiej:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej:

- papiery wańościowe:

na kwote:

It.

1.

3. Gospodarstworolne: . I i . I t

rodzajgospodarstwa: .......hłv.(......d,cl.lo'i.t) 
., 

powierzchnia: .'...........'. .t+'.ii......ci 'łt\'ą'b..

4.



lll.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|ezy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/oudziałow w spotcei... '.-1 .''.'.'.''.,,*.< ..'.cł.c/ 1 w.\' '.'. '

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .'........tłi..9.'. d.lt.(* 
oj 

.'\) 'J, - |.l
2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych *na|eŻy podaĆ liczbę iemitenta udziałow: '.t^4'.C....{0']:5*J

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .''...'.'....'.. .'.wt.ś. ..y'9lq.:{\))
tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcow, w kto-

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu v1 d1odze przetargu - na|eŻy podac opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: .............:t^ł. ,) rJ

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): W^'Ł .'cŁ.a.{qi,5 ..'..i.....i..'.'..........

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości. '.'.'....."..'.dv''v. cLo.i l ,', b
vlll.

|nne dochody osiągane z tylqłg zatruQnienię |ub. innej ,aztałalnoł.;11ffi::ti#/,ff[łfo:.".$:i:B.:liP:::.
skiwanych z kaŻdego.'.'''d$sffi 
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,rładniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (yv.przypędku pojazdÓw mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkcji): ....'. ' .Hł'e.'.'*g7.\.f.c'\

VJ
x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oęz,ryarunki,
na jakicń zostały udżie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .t4^.e...'it,0 l \* 1

czĘŚc B

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), ii na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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