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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotYczv''.

3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚć poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚc A

Ia, niżrcj podpisany(a), ....

. ......*ft s.l.:r*i.d$..\.k*LQś''\..' ...... ..l.... .'.
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz- 984,
Nr 153, poz. 127I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.fŁh tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne: 
romadzone w walucit .to.}.u.t.}:I......- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ......{Łt.3.. l \

paplery wartosclowe: .. nie- . dotl*.ro1

,ir
n a kwotę : .....Q.t Ś.......t2t.t.:J..q. c..}\ \.t\



n.

i dochód w wysokości: .n.ic...c,lcĘ*l.'.l

o wartośc i : ......&l*....hc.l"cl.....(](J....i}

nr.

1. Posiadam udziaĘ
przedsiębiorców,

w spółkach handlowych zudziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczątakie osoby -na|eŻry podać liczbę i emitenta udziałów:

..il.ę-.'.clcl1*a-1

Ztegob4ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...Ri.c...o\o.l.'.|.c..rq
\l

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziatów: ......

...................n ię.....d.r-.'\:'t<*r-il.....\\

Ztegotl,tułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...n.iĆ.....clr,t1c-ri1



IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

::::::l::::lill I iT::tr"J:'ffiffil*,1_ ::::1'"* ll:::: : 
*t:i 

:1" :\1

Ztego Ęrtutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .o.i.e....r.ju.Ł.'1.c.ł-.1...

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eĘ podać liczbę i emitenta akcii:.............|...

ni.ę.'.....cle,l1*{

Ztego brtufu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .'f).tĘ.....L[r,}.*{ c.o.g...\l
t

v.
Nabyłem(am) lnabył mój małzonek, z wytączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jeonostfi -'u*oi"ądu
teq,'torialnego' ich mviązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : .................

..................t]t l.Ł.......

- wspó 1nie z innymi osobami ...s. r ą....... ej rłk.słc.l*... t.\\
Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiei1eJ
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścĄ:

J.-,tę-1
.Iut1**'"\

- wspólnie z innymi osobami



VII.
W spółkach handlowych (nan,ł a, s ie dz ib a spółki ) : ..tr r€........sł rł..Lsi.c-r''.1

\l

Ztegobrtułu osi4gnątem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci: ...ni.e.......c}.otq.*.ł.l1...
\\

lub działalności |ub zajęÓ,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej l0.000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
orźV warunki na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

::::"::?....................*--*......*c.l.L1c-ł-1...............................................................................



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno ści'

,=9.:..}t..r.. .'].5..!łk....iui Y o

( miejscowoŚc, data )
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