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po zapoznaniU się z przepisami Ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r' o samoządzje gminnym (Dz. U. z 2oo1
r. Nr 142, poz. 1591 onz z 2OA2 .. Nr 23, poz. 22A, n 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214; poz' 1806), zgodnie z al1' 24h \ą LJstawy oświadcŻam, że posiadam Wchodzace W
skład małżeńskiei wspó ności nrajątkowej lub stanowjące nrój nrająlek odrębny:

t.

onia 0''ł.0!r, łJ.łŹ,

Uwaga:
1. osoba skłaclająca oświadczen:e obowiąŹana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypelnienia każdej z rubryk'
2. Jeżel;-poszcŻególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy

Wp;sać',nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prŻyhależnośó poszczególnych

składnlków majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i ńajątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym clotyczy majątku w kraju iŻa granicą.
5' ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężhe.
6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w cŻęści B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położen;a
nieruchomości'

czĘśc A

'",Y oJ.1rł"1

- papiery Wańościowe;
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plzychód i dochód w WyŚokości:
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1. Posiadam udzialy
pŻedsiębiorców' W

w spó]kach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
których uczestniczątakie osoby - na eŹy podać l]czbę i emitenia udziałóW:

udziały te stanowią pakjet Większy niŹ 10 % udziałów w spółce: '.''.'''.'.'''''

Y'r^:e dĄ\''r.1
Z tego tlułU osiągnąłem(ę]am) W roku ubieg]ym dochód W Wysokośc]:

2' Posiadam udziały w innych spółkach handLowych - na eŹy podać ]iczbę i emiterta UdŻjałów: .''''''

rr^t dJv,.c&.\^.,\



'1. Posladam akcie
prz edsiębiorcólv,

Z tego t},tuł] os]ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokośc]|

W społkach hand owych z udzialem gminnych osób prawnych
W których uczesinjcząiakie osoby - na eŻy podaó liczbę i emitenla akcj]:

lub
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akcje te stanowią pakiet W ększy niż 10 % akc]i W spółcei '.'.'.''''.''.'''.''''''''

n*e 9"*ry'l1
zlego tytułu oslągnąłem(ęłam) W roku ubległym dochód w Wysokości:

2' Posiadam akcje W ]nnych spó]kach hand]owych - należy podać liczbę i emitenla akcji: '''..'.'.'.'..'''

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: '''''.
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Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' Ż Wyłączenjem mien]a pżynależnego do jego majątku odrębnego)

oo śłar6u Fi,i"ńa' innej pańsh]Vowei osoby prawnej' jednoslki samorządu teMorialnego' ich

związkóW lub od komunalńej osoby prawnej następujące mienje' które podlegało Żbyciu W drodze
prŻetargu - należy podaó op]s mien]a i datę nabycia, od kogo: '''.''.''''.'..'.

.l-t s\.\\**\

1. Prowadzę dzjałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pŻ edmiot działalnoścj): '"''''"""

- osobiście 'Y\łJ^ ' '' ' \'Ilx \}!'risł-)l

- wspólnie z innymi osob".i .''''.'.''''.'.'.YńŁ'.'.'fu\fl



Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku lrb]egłym pzychód i dochód w Wysok.ś"i, '.fuY,.''d'nil\'t1

ZaŻądzam dz'ala1naścią gospodarczą ub jestem przedstawic|elem pełnomocnikjem iakiej
dŻiałalności (należy podać formę prawną i pzedmiol dz|ała]ności):'.'.'''-''.''

!^-^ą' ńit*"l
o.ob:sc'e ''''''' nłc'''''.'' ds\j'i-:'.1

- Wspólnje z innynri osooami.'''''''''.'rcvŁ''.'.'''Jo\'1v:r.1

z tego tytułU osiągnąłerrr(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: .''''.

v .

Wspołkach hand owych (nazwa' siedzjba spó1k|)]
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- jestem członkjem komisji rewizyjnej(od kiedy): ''.'..'..''.'.'''-'''''.'..'...'.'.'

'''''''.'.'''''''.'''Y}^ł''''''''''s|.'^'}Ą\'I'r\a'''.''J \. 
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Z lego t'łJL osiąg_4e-'l, ełar' /r' -o'u ub egv"l doc1ód W wyso\ośc': ''''.r$:{, ś"\l^\

v t.
lnne dochodv os]agane z tytułu zatrLrdnienia lub lnnej działalności zarobkowej lub Żajęć' z podaniem

kwot Lrzvskiwanych Ż każdego tyt!łu: '''''''.'.''' .'.''

3ł '::e ,l 1r '-''''4ęlx:.*'''' ''' ''''''''.'''''' ''''
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składnikj mienia ruchomego o wańości powyŻej 1o'ooo Żł (W pŻypadku pojazdóW mechan]cznych

należy podać markę, mode] i rok prodlkcjj): '''Rę]VY}'vrlł \|{-<.qo-n* -&s,,,.*c i



X.

ZobowiąŻania plenięŹne o Wartośc] powyżej 10'000 Żł, W tym zaciągnięte kredyly i pożyczki oraz
warunkl, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):



czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składa]ącej oświadczenie

IVie]sce połoŹenia n eruchomośc] lvymienionych w punkcie ll częściA (adres);

DANĘ _o'sotp!4tĘ
PRAWNIE CHRONIONE

5

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na Podstawie ań.233 s'l KodEksu karnego
za podanie nieprawdy lub Żatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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