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r. ósota składająca offadczen.le obołiPna ies* oo zggdr'€go z Fajdą, sńaranrego i

zupe|nego wype|niena }a'dej ' rubr!Ł
z. ,l.jz"li frszczigoln" rulr5i nie zri'oux1 w kontr€fuy|t| prżapadku astosffiania' n8|eł

wpi6aó ''nie dotyczy-.
e. cńou" śxł"oa;i". oświadczenie obor.,ią.zana icst ok'.oitić pr4yna|eźno{ń poszczegó|ny'ch

składnikovv ńijątt*y.t., dochodów i zobołi+ań do majątku odębnego i majątku
objętego małżeńską sspó|n(rścią majątłdą.

4. oświaóczenie o stanie maiąt{@wym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośłiadcŹenie o sianie maiąsowytn obejmuje lfirmież wierzytelności P|eł|iężne.
6. w części A oświadczenia zawałte są inłormacia jawne, w GŹęści B zaś infomaci.} niejawne

c|otyczące adresu zamiesz|ęnia śkno4ącego oświadczenie o.z miejsca po|ożenia
nieruchom(ści.

czĘśĆ A

Ja nŹej Podpisany(a)' .....'....-/aś!.d.ć::'::]':.-4ź|.-.....-...*--..:
,f/ ';;j - - ' .7 -{jmiona i na.łisko oraz

urodzony(a) -.--.../..ł....ł..:!...-..!.!/.f)..'.---.---.---.-------.'.'.. 7, ół.,./ł.'..r.:

'../..ł.ł.t.ł/o.'n#./*);:....... rrz/lz.r.. '... /7*/1łzl<a.z.....-ć-2.1.
- '/ (mi€isce zat'udnienia, stanowisko |ub funkda)

po zapoznaniu się z p.zepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz.U.z2oo.|
r. N| 142, pz. 1i9t'orazzzff/z r- Ń 23, wz- 22o, nr 62, poz. 558, Nr 113' poz. 984' Nr 153' poz'
1271 i Nł.214, wz. 1806), zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład matżeńsk|ej wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mói majątek odrębny:

t.
Zasoby pienĘżne:
- środki rieniężne zgmmadzone w walucie po|skej:........

. ./ ,,
.'.'. /. 2 ł. t....... i. /<1*l (. ł' {,(.....''../a

- środki pienięŹne zgromadzone w wa|ucie obcej:..'-'.... '.
t ' /

'....'. "11./ l'.,.'. ć /t:. r- !./ {.Z...l'

ł/ł)/.t' ł../ł./7..<.

na kwolę:



2. Mieszkanie o powieŻchni: ....-..''..."'.."...'. m2, o wartości:

3. Gosoodarstwo rolne:

oWańości:.,..............''....'...t.;ł:::'...e?Ę,ą:.

rodzajzabudowy:........................f.",..r......r..'./t./..7.r../.;/...

Mułprawny:..........{lźł.Il-zł:l.ł:|....'.lł.1f.'.r./.-l..,:4ł:łzcI[-{:.'......t....ł:/:z.ł.:r.z.-o"v
Z tego b/fufu osiągną|em(ętam) w roku ubieg{ym przychódi dochod w wysokości: . ...dłĄc =/

..-' 4. |nne nieruchomości:

Muł prawny:

.
1. Posiadam udziały w spÓłkach hand|owch z udzia|em gminnych osÓb prawnych |ub

przedsiębiorców' w których Uczestniczą takie osoby - na|eży podać liczĘ i emitenta udziałów:

' , . J
..',/2.Ę''..'...,.,''ć.,/. ś,.:/ł.('(..;(

, / /

udziały te stanowią pakiet większy niż .l0 o/o udiałów w społce: ................

i.{. ł./Ąr7
Z tego q^ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości:

.{/.4t il4r,/
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|eży podaĆ liczĘ iemitenta ud zialóvr: '.''''

...,.../2tc. ł:/ł1r'7



tv.
' t .

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

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców, w Kórych uczestniczą takie osoby _ na|eży podać |iczĘ i emitenta akcii:

ł?/ 31 rł /.7, = t 7.-"""" """" '7"" " '7"'

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcji w społce: .''..........'..'.-'.....

łzl.r' r'.{ęy'/.ć-:7.
Z tego t]^ufu osiągnąłem(ę|am) w roku ubiegtnn dochód w wysokoŚĆi:

2. Posiadam akcje W innych społkach hand|owych _ na|eży podać |iczĘ iemitenta akcii: ......'..'......-

z!r-. r{.e../7r. =7-.
z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm dochód W wysokości: .......'.'..'.........'.'.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyĘczeniem mienia przyna|eżnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytoria|nego, ich
Ał'liązkÓw |ub od komuna|nej osoby prawnei następujące mienie, Kóre pod|egalo zbyciu w drodze
pŻetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
,| ' Prowadzę działa|noŚć gospodarczą (nalźy podać formę prawną i przedmiot działa|noŚci): .'...........

rłć /,7"" ""r".1:2( {. a '2.:'

- wsŃ|nie z innymi osobami



z tego t]^ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm pŹychod i dochÓd w wysoko sci: ...ł?..(.'(.4:

zaŻądzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eży podać formę prawną i przedmiot dziata|ności):....'...''

- wspólnie z innymi osobami

ł. I.,. (. a1-;t-vl.=.7-
/ / '

z tego B^ufu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.--.-.-...-..........

./,./, (. a/e/7t 
7

vil.

W spółkach hand|owych (naa,ya, siedziba spótki) : ..........' '..'...

ź1ł.c|' u?,7
jestem członkiem zaŹądu (od kiedy):

,=a ą. 4{ał. /7':(.?.1^

,iestem członkiem komisji reu/izyjnej (od kiedy):

' ' . . . ' . . . . . . . . ' . . - .- .  /h,

z tego Mufu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dc

vllr.
|nne dochody osiągane z Mufu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowei |ub zajęc' z podaniem

kwot uzyskiwanyń z każdego Mufu:

4.r. "ć,7'7,.

lx.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku po.iazdów mechanicznych

należy podać markę, rnode| irok produkcji): ..................'.



r./

'..,-rĘw e,/.

x.
fobowiązan|a pieniężne o wartości po,vyżej 1o.ooo ł:-Y-.YT,1dru"Ęte 

kedyty i wŻyeki oraz

warunki, na jakich zostaty uozieroiJ tiotó" ńogo' * *ią;ku z jakim zcl*arzeniem, w jakiej wysokości):



czĘŚć B

5.

\_,

Powyższe oświadczenie składam' świadomy(a), iż na podstawie art 233 s l Kodeksu kamegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.g;ói kń il;bńienia wo|ności.

?-źąffi *,. 3?,. y'l r.e' r.o .,. " fzż]
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