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Uwaga:

{miejscowośc}

1. osoba skladajqca oświadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' nateży wpisać.11igds!r
czY".

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiqza.na. jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych sktadników rnająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objitego --"lz"ń=tą wspó|nościq ma.jqtkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.

su zamieszkania skladającego oświadczenie oriz miejsca pótożenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja' niżej podpisany(a), ....... tĄ"o""Ł,.1"""""""""
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po zap_o<naniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142,poz' 1 591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz' 22o, Nr'62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 98ł, Nr t6s' poz. 127 1 i Nr 21 4. poz. 1806),
zg.odnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad matżeńskiej wspó|ności ńańtro*ejlub stanowiqce mÓj majqtek odrębny:
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-papierywartościowe:..'...'.....'..................uł.+*{z....."*!!.{|. w

.. na kwote:

ll.

1.

2, Mieszkanie o powierzchni:]..'....ll]'. m2, o wartości:
,/

tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnqtem(ę|am) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .''..'...ł*::.L.....,prZ.|ł,'..:ł?:i?.L-,::.......'...

2. Posiadam udzialy w innych spótkach hand|owyc} _ nalezy podać |iczbę iemitenta udzialów:

I
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'|. l,os|adam udzia|y w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców, w któ.

::::::::::::i1i:::::::::5:T:i::::j'i.:-:::":::]:::*
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udzialy te stanowia pakiet większy niż 10%, udziatów w spólce: ..'.......Y.u.::t.'....p,!...:,'s.::ł..1:::..."........'.'..'.''
lł

Z tego tytutu osiągnqlem(ęłam) w roku ubieg|ym dochód w wysokości:..'.,.,..,,i.!'t,=:lł'''....'fir'ł-*-ł':.K'.......'.
I



tv.

1' Posiadam akcje w spólkach hand|owych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby -'na|eży 

podac Iiczbę i emitenta akcii:
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V.

Nabyłem(am) (nabyt mój malżonek. z wy|ączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków Iub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które pgd|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mie-
nia i datę nabycia, od kogo: . - ....^^}.......y.*.':*.-tłł.\'*:..........'
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1. Prowadzę dzialaIność gospodarcza (naIeży podać formę prawnQ i przedmiot dzia|alności):
Nl

t

- wspólnie z innymi osobami .'..'.'......,..i#.....'..'....''..'.'

Z tego tytutu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam dzia|aInością gospodarczq lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działaIności (na.
Ieży podać formę prawną i przedmiot działa|npści): .....'..'....... l.!l.t...-....;.....

- osobiście
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,]Z tego tytulu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ,'...'....trttł;'<t......6s.l',ł...I:.tr,!*ł'','.,..',T

2.



- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...'.'.........'k*::..:).......g'.t.:.1',,.!i:.!::1:1i,..'.''.'.......,

!t_ jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): '...''...v,=:*..'...łp,.'.y,.:'yn:::.\

Ztego tytu|u osiągnqtem{ęlam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:.,.'....,.'..*.*.,] '....^l,.l.ł...Ł,l''*':':7.'.....''.....

vilt.

|nne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot uzy-

pil..3.#'..9;Ś..*{,**'ł.....|-o.'-"E..p.,*-."...........'..".5.l,.ći*.J-..*.$--ł'...;'.!,:.'łł.o,;J.."....'..............'..

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o 00o z|otych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eży
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X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 0o0 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 9 ] Kodeksu karnego za podanie nie'
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

,'a

."].ł ę' l .ę. : !.?'?..::' . . . . ... 4.' {...'ę',?....'''?' ?..:'f . . .
(miejscowośc, data)

(

rt.,.,Q.r.rł,.:#',' "..,,,',
(podpis)

Qv" eL+


