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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz u.z2001
I l.i,:T4'' p;'. iśgl.ot."ż z2002 r, t..lr zo, poz. 22O' nr 62, p9z: 5.58' Nr 113, poz. 984, Nr 153' poz.

iii\ l Ń,-ńi, poz' 1806), zgodnie z ań. z4h tą ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w

sńad maŁeństiój wspÓ|noŚci majątkowe.i tub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
. środ'ki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej:......

( #-4t:?*

. środki pieniężne zgromadzone w WaIucie obcej:.........

,d,,e a;ł.Łl,1łr -""" r' z

tT

CF
Uwaga:
1. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego

zupełnego wype|nienia każdej z rubryk.
z. Jói"ri pószclegolne rubryki nie zniiou;ą w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży

wpisać,,nie dotyczy''.
3' osoba śxtaa"ją"" óświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczegó|nych

składników ńjjątt<owycn, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspó|nością majątkową.
4. ośńiaóczenie o stańie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

i' óswiaa"zeni. o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. . . .

ó. w częs"i A oświadczenia iiwańe są informacje jawne,.w.częŚci B zaś informacje niejawne- 
łotv":.ą"" adresu zamieszkania śk|adającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

na kwotę:



l.
1.

powiezchnia: ..,,.,,.'.........ffi!ę-'' . d?k.ry.

o wańości:

tytuł prawny:

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

po"Jsńoio'"o*, ń ktÓrycń uczestniczą takió osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta udziałÓw:

rt:c o/aSc,y

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10 o/o udziałów w społce: .....'.......'...

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: '.'.'............'........

2. Posiadam udziały w innych spotkach hand|owych - należy podaÓ |iczbę iemitenta udziałow: ....'..

{t,'€ d1?'-'?

f



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokoŚci: ...........''...........''.

tv.
1. Posiadam akcje W spolkach handtowych z udziałem gminnych osÓb prawnych

przedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby _ naIeży podać |iczbę i emitenta akcji:

rt:'r-. a.ę..hę./,,

;-fie aenTcy
. osobiście

akcje te stanowią pakiet większy niŹ 10 % akcji W społce: ...'...'......'.'........

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: ....'.......'............'

2. Posiadam akcje W innych spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę iemitenta akcji: .........''......

tV.r. d.ę''.Łr:?

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WysokoŚci: ...........'...........'...

vt.
ł. Prowadzę działa|ność gospodarczą (należy podaĆ formę prawną i pzedmiot działaInoŚci): .'...'....'..

v.
Nabyłem(am)(nabyłmóimałżonek,zWyłączeniemmieniaprzyna|eżnegodojegomajątku-odrębnego)
oJ śu.óu FinsŃa' innej państwowej 

.osoby 
prawnej, jednostki samorządu teMorialnego, ich

zńiizxow |ub od komuna|ńej' osoby prawnej nas1ępujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

pzetargu - na|eży podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

'./^, / /
.'' /' /- (. (:.. ..(y. Ć'r- ?' (.a..(,/ r

- wspó|nie z innymi osobami



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym p|zYchÓd i dochód w WysokoŚci: ..........................

2. zaŻądzam działa|noŚcią gospodarczą lub jestem pŻedstawicie|em' pełnomocnikiem takiej
działa|ności (na|eży podać formę prawną i prfedmiot działaInoŚci):................ '..'f^

1T,.r, r1i)ńł t r'łł-"""""t""""f,
- osobiście

. WsDÓ|nie z innvmi osobami

z tego b^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokoŚci:

v .

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spo,łki): '.'..............

. jestem członki em zaŻądu(od kiedy): . fib c/oQcr,-t""""'t"""r'

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 7.1& a-o..,J.cł'p

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..',.'.'.,'7i.'r'.'.'d-Q'h.*.y....'"" " '7 ""'7 "

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd w Wysokości: ......'...........

v t.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub.innej działa|ności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

................tr.(.4'ć'Q.: 1 7u. t.1 434o/r?" t....r'....... -............' -...1

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej .l0.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

na|eżypodaÓmarkę, modeli rokprodukcji): .. .'(ł e ..a,.aft ł.7



x.

zobowiązania pienięŹne o wańości powyżej 1o.ooo zł' W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
Warunki, najakich zostały udzie|one (Wobec kogo' w związku ziakim zoizóniem, ń jaxió1 wysołosci):

Ńę' ć/,a..,(T'



Powyższe oświadczenie składam' świadomy(a), iż na Podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy |ub zataJenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

fula.aet,.-/O.ą-.ł-.{M.
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