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Uwaga:

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

2' Jeżeti poszczegó|ne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisaĆ
"nie dotyczy",

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|iĆ przyna|eżność poszczegó|nych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego
małżeńską wspó}nością maiątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzyte|ności pieniężne.
UY części A oświadczenia zawańe są informacie iawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zarnieszkania sktadaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisamiilstawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzłe gmłnnym {Dz' U. z2a13r. poz'
594 z póżn' zm. ) zgodnie z ań' 24h te1ustawy oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej
wspólnoścł majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

. Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: '...,.....^tV.i.<......d.o.{ 4..E.?'|4. '.,JJ

- środki pienĘżne zgromadzone w walucie obcej: . '...'.... M.i. z '.... ł].ctY}e.y
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1. Dom o powiezchni: '..'.''.....' ...4 '5''d. m2, owartoŚci....8 f .0 Q c il-
tytuł prawny:.i^J.spJ.Y-+i'Ig:.'*.ii ...tl,x'.l.i.ę.tiił*......x ,s,p"ł!.tu:'lć,..^nl,ł,j 'l,łkę,*':z.'.....''

2. Mieszkanie o powierzchni: .......... m2, o wartości:

tytuł prawny:.. ]V.r.<...'.. . .'.' d a.t4.c'. uy



3" Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw"' i.lt'.d...4. vłl.dar;Jinx-... , powierzchnla; '''...3', ' . 1I 
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rodzaj zabudowy: Ą c.,l,..., -.,..'ti *.d
Ętuł prawny: Ń'r pł'I",Y.ii: ;,lłi'(... l,t
Zżego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

4. lnne nieruchomoŚci:

powiezchnia: .................. l!ł. *........d

o wańoŚci:

ilt.

1. Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . nalezy podaĆ |iczbę i emitenta udziałow:

ru i< d ot,-1o.Łnt" "1"""'J'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w społce: ,,,M.t.ę,.,l:1^ł,*'1.c.ln4.
J*'

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '.l.V-l.<-''..sJ aL4u:u4,''
J

Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - nalezy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

Ztega tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokoŚci: ,..Ml,(......do.Ęwg,

rv.

1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

akcje te stanowią pakiet większy nif 1}%akcjiw spÓłce: .IV'i.z,.,....dłs.ćY rry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: 'rl{t.<.'...d oL!t,l.j

2' Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych - na|eży podaĆ |iczbę iemitenta akcji:



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..M.i(..... *g.{y'a,/J-t

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj matżonek' z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego mająf<u odrębnego) od

Skarbu Państwa, innejpaństwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze przetargu - należy podaĆ

opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...........iM..e,...,....daL1,e."j

-wspÓlniezinnymłosobamł''.rV.i.ę''.'ct^:\*w

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubłegłym przychÓd idochÓd w wysokości. ............''.'

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(na|ezy podac formę prawną i przedmiot dziatalnoŚci):

- wspÓ|nie z innymiosobami . ..t{^.t;,'e' .,t,l'cŁJr,fl

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..........'.."..
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lnne dochody osiągane z Ętutu zatrudnienia |ub innej działalnoŚci zarobkowej |ub zajęl, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: .:Z&ł:,n*.cJ.n*zł.ą,t.€.'.......=... ...h.a.....!2.a!2...t..Q.Q....?r.,.....
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyfej 10.000 złotych (w pnypadku pojazdÓw mechanicznych

należy podaÓ markę, mode| i rok produk cji}: ......dJ[.se,......,rlo .fu ,o!

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej .10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczĘi araz



Powyisze ośWiadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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