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ę.- lĄ\ z_,[2\ osWlADczENIE MAJĄTKoWE
' .adnego gminy

lJwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obow;ązana jest do Żgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszcŻególne rubrykj nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowania, należy. Wpisać ,,nie dotycŻy''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składnikóW majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małźeńską wspólnością majątkową'

4' oświadcŻenle o stanie majątkowym dotyczy majątku w kąu iza granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieąytelności pieniężne'
6. W cŹęści A oświadcŻenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości'

czĘśc A
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(fuiejŚce Żatfudnien!a. stanÓwisko IUb funkc]a)

po zapoznaniu się Ż pŻepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r' o samorządzje gm]nnym (Dz' U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 otaz z 2402 r. V 23, paz. 22O, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 214, poz' 1806)' Żgodnie z an' 24h te) ustawf/ oświadczań' że posiadam Wchodzące w
skład nrałŹeńskiejWspólności majątkowej lub stanowiące nrój majątek od.ębny:

t.
Zasoby pienlęŹne:
_ środk] p enięŻne zgromadzone W walucre polskiej:'.'''''.'.''''.'''''.'''''.'-.'..'.

''.''Ń'l.ę'..'.'rpi!'"&'aJ.

- papiery wańościowe
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t.
1. PoŚiadarrr udziały W spó]kach handlowych Ż udŻjałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorcóW' W których uczestn iczą takie osoby - na]eży podac liczbę i emitenta Udziałów:

udziały ie sianowją pakiet Większy niż 1o % udziałów w spółce: ''..'...'.'..'.'.'..

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

2. Pos adam udziały W innych spó]kach hand owych _ na]eży podać liczbę i emitenta udŻ]ałóW: .'.'.''

\



Z tego tlułLr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

|Vi 
Po"'"d"' akcje w społkach handlowych 7 udzia€m gminnych osób plawnych lub

pr7edsiębiorców' W który"n u"'""n'*ąiuiiJ o"ooy - należy po-dać liczbę lemilenta akcii:

^l 
|ę''.'.Dp.:i{9_ąl.'..'.''.'.''''.

akcje te stanowią pakiet większy niż '1o % akcjiw spółce: "'''"'''''"''

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

2 Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta akcji:

. .irr c"-rY 9lY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglvm dochód w Wysokości:

Vł' 
Prowadzę działalność gospodarczą (na|eży podać formę prawną i plzedmiot działalności): "'''"'"'''

''''''.Ń'I.€''.'''lcii'9'ł'Y''''.'.''''.''''''''''"''

- osobiście''''..'.'..'.''.'..

v' ]niem mlen'a przy'talez'lego oo jego 'najątku'odlębnego)
Nabylerr(a'n] {nabył mójmażo1ek_ z wyłąc7ą'' ''","*"ł'' ń'"""łai śamozaau terytor'alnego' icn
od śka'bu Panstwa' inrei pańsrwowej os9'y |]1:']:]: I'1^,"j"J'^l"''."at ir. zLvclu w oodze

^.l k^m'lńalnel osobv prawnej n'asięoujące nienie' kló'e pod|egalo 7bycl

'#""iliii] - 
'.:"ńzv 

ńa"c opi; mienia i datę nabycia' od.kogo: '""'""'"""

_ wspólnie z innymi osobami ''



- osoo sr ie .............. , ,, 
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wspó rie z i'l'lyrri osobJ. \

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód Wwrysokości: ''''''

v .

W Śpc/hach handlowych lrazwa s edz oa spolh'), ' ''''''.Ń:ś'.'Dq'IYę '+ 1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) W roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości: '''''''.'-''''-'.'.'-.'.'.

zaŻądzam dziala|nośdą gospodarcŻą lub jestem przedŚtawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eŹy podaó forrnę prawną i pŻ edmioi działalności):''.'..'.''

'''''''''''''''''tJ':'k'.'.DęiYę'r'Y''''.'.''''.''''''''''.'

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem cŻłonkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy): '.'.''''.'''.'.'''''''''''.''''.'''''''.']

Z tego tylJ]L osiąg.ąlem{ęIam) w roku ubiegłyn' docl'oo w wysohośc : '.'.'''''''.'''''

tx.

składniki rnienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zł (w pżypadku pojazdów mechanicznych

rależy podać markę' modeI i .ok p'odLkcj;): ''.''''
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x.

Zobowiązan]a pienięŻne o Wańości powyżej 10 000 Żł, W tym zac]ągn]ęte kredyty ] pożyczkj olaz
warunki' najakch zostały udzlelone (Wobec kogo, W związku zjakim zdaŻeniern, wjakiejWf/sokości):

.''''''jl.t'ę''.'Dp-:r1''oz'Y ... .
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),.iź na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnegoŻapodanienieprawdylubzatajeniePrawdygrozikarabozbawieniaWoinos'ci__---'
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