
Uwaga:

{. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
rł4ypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeżel| poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać
"nie doĘrczy...

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależndó poszczególnych
składników maJątkowych, dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierryte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nbiawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ołe,z miejsca poloŹenia
nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a), ......S.nr.wn:u
(imlona i naar,isko oraf naał,isko 

'odo'ro)

(mleFce zabudrienia, stanowisko lub funkelr)

po zapoznaniu się z pzepisami ustiawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr
142,poz.1591orazz20O2r.Nr23,poz.22O,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz-1271 iNr214,
poz. .1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że pcisiadam wchodzące w skład małŹeńskiej
wspÓlności majątkowej |ub stanowiqce mÓj majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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o wartości:

rodzaj zabuc

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .................

4. lnne nieruchomości:

i*,fu',w"Ltytuł prawny:

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . na|efy liczbe i emitenta udziałÓw:
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,o.'nÓw w spółce : .......(Wt,| ... dP.

Ztego$tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokoŚci: .'p(n.ł......ol,p Iw,

' 
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';;;;;;ń;;;n..i"narounvch 
- nateŹy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z.udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorców,

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - na|eży podać liczbę iemitenta akcji:



V.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytoria|nego, ich związków lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, którepod|egało zbyciu w drodze przetargu - nalefy podaÓ

opis mienia idatę nabycia, od kogo: .,..,4ńż....d./.Q,ą.

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczq (na|ezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działa|ności):
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- osoDtscte

. wspó|nie z innymi osobami

Z tego $tułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochód w wysokoŚci. 7ń...akfr'..'...

2. Zarz4dzam działalnościq gospodarczą lub jestem pzedstawicĘłemo pphemocnikiem takiej działalności
(na|eży podaÓ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): .',.,.|/.łnt.,..d,st1."tl1.... ...........................

- osobłŚcie ,/Ki d'-ą,,
""""?'

. wspó|nie z innymi osobami ........ffi'!.. .r1*4r1.

a,Z I /-
Ztego Ęflułu osiągnąłem(ęłam) w rbku ubiegłym dochód wwysokości: ...y'././ał...QLg4ą(.

W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): n,4 4 / -
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...........KIćł.,..a'Ła.(W.ą.

- jestem członkiem rady nadzorózej (od kiedy): .'..,,tó.,..''o.l-4*
......... ,....';7

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy). ..'.'''.'t,ILł.. .....a1a<(,1a/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłlam)w roku ubiegłym dochÓd wwysokości: ...lQ{tr.., n.h*:{,,,t,/l.
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o'0oo złotych (w pnypadku pojazdÓw mechanicznych
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o,ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci):
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Powyfsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), if na podstawie art- 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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