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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie
na jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' JeŻeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać ,,nie doty. czy''.

osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżnośćposzczególnych składników mająt.kowych, dochodów i
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnościq ma-jątkową.
4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieiwierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe sq informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczqce adre.su zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
3'

czĘŚc A
Ja,niże jpodpisany(a),'''.r'ęź*"ł.irtć-'.....E?zr.a,ł

urodzony(a)

#. t.zzł,r.*łz.:źz.sd-ł!,,i:::::::^'::::::::i*':::::,;-:,'. .,,Ę.n,,'-,,=
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcJa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ,t990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz' 1591 orazz
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz' 558, Nr ,l13, poz, 984, Nr 153, poz.127,1 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań.24h tej ustawy
oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspó|noŚci majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:
L

Zasoby pienięzne:
środki pien iężne gromadzone w wat ucie po|skiej :'...ź/z€.. 2' drr.(
środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: ...'....ł/E.'.2.2ź,r.d'?'E''

t r'

-

na kwotę
il.
1.

2.

1il.

1' Posiadam udziaty w społkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców, w kto.
rych uczestniczą takie osoby
na|ezy podac |iczbę i emitenta udziałÓw:

-

udzia]ty te stanowiq pakiet większy niż" 1o% udziałów w spółce: ','.z/z.tf .,'.2'ł.łr,€r.'.,..,.,,.''
Ztego lytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: .'. Żź''{''.?..arf.r.?.r:.
2. Posiadam udziały w innych spótkach handlowych _ nalezy podać |iczbę i emitenta udziałÓw:

Ztego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm dochÓd

w wysokości:

.'..,łztn,'łź.zi(rfr?

tv.
1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcÓw'
na|ezy podac |iczbę i emitenta akcji:
rych uczestniczq takie osoby

-

.łt1źf,1..2,Ż{trZY

w kto.

akcje te stanowią pakiet większy nii 10% akcji w spółce: ".'......,ał.z;ń."/2.źtfc?.z.
Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: '....zl.z,z7....p.azTr?.f .....
podac |iczbę i emitenta akcji ...'...y',z4?."'.#.,zic'r?E.'
2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych
- na|eiy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .../4/.ć..a.'?.".f.:ftZ(.
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oświadczeniemaiatkowe radneqo qminv. - tekst
V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wytączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-na|nej osoby prawnej
następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze przetargu
- na|eży podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo: ... -....,4.r'.E.'..2.a r..?. rc,'(.
vt.
1. Prowadzę działa|nośĆgospodarczq (na|eży podac formę prawną i przedmiot działa|ności):
_ osobiście
_ ws pó n ie z n n ym i o s o ba m i' . .' .' .
.' 3. a' f r.?.'
Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam)"..#e{'
w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokoŚci:
2. Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|ności(na|ezy pod ać form ę prawn ą i przed mi ot dzi ałal n ości): ..' 4#. F'.
€r7. .7' f-., .. ..,
l

i

..
-osobiście
_

wspÓ

|

n

i

ez

i

?. r.

.

n

n

..

' .".-?/,..€

ym i os

o b a

m

i

...

.4tź,a ..2a r/. ćF./.
.

ł

"?.

.

Ztego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód wwysokoŚci: '.'.'.'^ó//'ć:',3.aź7.'(?.r

vil.

WspÓłkachhand|owych(nazwa,siedzibaspółki):'.'''r'//'.t,.2..łztr..?-f*

m czło n ki e m za rząd u (od e d y) :
...."../'t,
/2'.a*:ff8
- eeste
ste m czło n ki e m ady n adzo czej (o d ki e d y) ;,'', /r'/. ć:. ź€;-F. (ć..X,
- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):
'.'..7ł/.t:t....a.e.ł-"rŹ?.f.
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym przychód
i dochÓd w wysokości:
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vlil.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia-|ub innej działalnościzarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot uzy-skiwanych z kazdego

,....'.Ż&z./ł2..'.d.'.'7'p'26t.'.-#.".fs.c,'"a_.#...Zzź..
z2z€zr ,Pź2/?/F6a 1. F3q .

tytułu:

...''.'...........'...''-

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10.000 złotych (w przypadku-pojazdÓw
rok produkcji):

x.

mechan|cznych na|ezy podac markę, mode|

.'.''Ż.F."?c.źłEś'.&Z/.ł......2€:7.€łł-..,.y'ź*.'&74.'::.....'.'.''.'.'.'

,łł#szzłałr?- z<ffi rzęasp,/?P. ł?F/?/*rr'{ź

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŹyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie]one (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,/''ł.t.F.?.2"Z...?7?, ?Ź2;7?/?/f
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prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności,

apodstawieart.233$1Kodeksukarnegozapodanienie-prawdy|ubzatajenie
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Zobacz następujące prze pisy

59pł *

ł4z.,.,',ł

i

