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środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:...........

i;ń;; ;iil;j;;;;;i;;;;;i;;iil;;;6;. 
. ...

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 m?ica 19.9.o r. o samorządzie gminnym (Dz' u. z2001

i.-Niiąż' |oz. lśsl.o|"aż z2oo2r. Ni 23, poz. 22g, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153' poz.

lzll i Ni,zlą, poz. 1806), zgodnie z an. 24h tą ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w

skład małŹeńskiej wspó|ności majątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

zasoby pienięŹne:
- środki pienięŹne zgromadzone w walucie polskiej:.'.... ... 

-. 
.... . ....' .
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Uwaga:
l. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i pószcźegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba śxt"o"ją"" óświadczenie obowiązana jest okreś|iÓ Płzyna|eżnośĆ poszczegó|nych

składników ńjjątt<owyctr, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńską wspó|nością majątkową.

4' oświaóczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia ziwańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyc)ące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.
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|'!,'!'('g'.fl..|?,.!1........Ja niżej podpisany(a), ...........'...'1.".'.
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2. Mieszkanie o powierzcnni: !!.ł.Ę..& ł.\.ęĄl,,,o Wańości: .............'..({ś.C...'.. t!,".'t.1.w.ry

,!.L
powiezchnia:

Posiadam udziały w społkach hand|owych z udzia,łem gminnych osób prawnych lub

po"J"ńuiol."o', ń któryclr uczestniczą takió osoby - na|eży podać liczbę i emitenta udzia.łÓw:

udziały te stanowiąpakiet Większy niż .l0 % udziałÓw w spółce: ...........'.....

Z tego $tułu oslągnąłem(ę,łam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:

oLo Ł ą 'uą'""""r"""1"

l.
1.

l^,'Ł

2.Posiadamudziaływinnychspołkachhand|owych-na|eżypodaÓ|iczbęiemitentaudziałÓw:.......

....Ii.r,..'..,l'ł'*'ą.*\.....'.'....,'.'...,.



Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: '.,...........'

.. !*.. r.............1*.{.t.-*.r
I

tv.
1' Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

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

U.Ł(

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10 % akcjiw społce: '....'''''''''''

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

.. ... u,".'Ł.. '.'.l*'|.l !.\,
Posiadam akcje W innych społkach handlowych _ na|eży podac |iczbę i emiłenta akcji:

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

i^;Ł .rta.t1.t.4y

t'taoytem1am1 (nabył mój matŹonek, z wyłączeniem mienia pzyna|eżnego do jego majątku odrębnego)

od śłarou b;ńst'iva, iirnej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu teMoria|nego, ich

związkóW |Ub od komunatńej' osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

pzelargu - naleŹy podac opis mienia idatę nabycia, od kogo:

u)ę. .i'ł ty .,.t '" "'r

vt.
ł. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pŻedmiot działa|ności): ............'
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- osobiście

. WspóInie z innymi o soba"ni .!'p*.rL.Q{.......Ę.,'i.L-x''q:t'k,*...ą.k.k.ę.,2''.' 
')3.5'':....



z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ..'.................'...

..^ e ła ł',a 
",,'-,,'"" "" """""1 "r

v .

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

, n 4 ._

- iestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

*.l.....4n.ł.1u17

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

u^v ,k ł,,n ut 
^,'"""" " ""r"'I' ""' ' ' ' '

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości. .....d..u.,..ł*.ł..1*1z

v t.

lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia Iub'inne] działa|ności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zł (W p|zypadku pojazdów mechanicznych

na|eży podać markę, model i rok produkcji):



zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zł' W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
Warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za pódanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|nośc|.
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