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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiąŻaha jest do Żgodnego Ż prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej Ż rubryk'
2. Jeżeli'posŻczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Żastosowania, należy

wpisać,,hie dotyczy'''
3. osoba składająca oświadczenie obowiąŹana jest określić przynależność poszczegóInych

składników majątkowych, dochodóW j zobowiązań do majątku odrębnego i ńajątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową

4' oś]^/iadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięźne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B Źaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składając€go oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchÓmości

czĘśc A

Ja niżej

(meFte zalrudńieńia Śtónow5[o lUb funl.]a)

po ŻapoŻnaniu się z prŻepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie qminnym (DŻ. lJ. z 2oo1
l. Nl 142, poz- 1591 oraz z 2oa2 l' Nl 23' paz' 220, fi 62' poŻ. 558, Nr 113' poŻ' 984' Nr 153' poz'
1271 i Nl 214' poz. 1806)' zgodnie z ań' 24h tą ustawy ośWiadczam' Źe posiadam wchodzące W
skład małŹeńskiejWspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odĘbny|

t.

- ś'od\i pierięż-e z9rorr"oro." * *"lu. 
" 
o"." Htk..' 'ełdła:;'//

Ce.'szln 9ł.'''' a,i^2' o.4-drł,ł2 1!
(ńiejsĆowość)

MAJĄTKoWE
gminy

na kwotę:



powielzchrliał../9 łęs'

tytuł prawny] '='='' 
''.' r, 

"\lZlegorylUłuosiąg'a'en_ełar'wro'UJbegłYnD-zycl_óo dochód W wysokosci: '' !'1'"ę''''''' ''''''

4' lnne nieruchomości:

powieŻchnia: .'.'.'',''''-'''''.'''''..-

53 c,ou, 3l ..

tytuł p-awr} ' ''' '''' l"ł | Q'ź €ł(Q< '9'

l .

1' Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminlrych

pŹedsiębiorcóW' w których uczestnicŻątakie osoby- na]eży podaó liczbę
osób ptawnych lub

i emilenta udziałów:

źł|s: .. )adęłłłz

Udziały ie stanowią pakiei Większy niŻ 10 % udzialóW W spółce: '"''''''"'''''

t!-l| e p'asi:*łłl r*łzl
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłyrn dochód w Wysokości:

2' Posiadam udziały W ]nnych społkach handlowych - na]eŻy pod ać ]iczbę iernitenta udziałóW: '''''..



1.

Z tego tyt!łu osiągnąłem(ęłarn) W roku ub]egłym dochód W wysokości: ..'-'-

Posiadam akcje w spółkach hand]owych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsięb]orców' w których iJczestniczątakie osoby należy podać l]czbę i emitenta akcji:

tI
'Łś 9''''scłQ!.'ą.ę''ł'4'.''''''''''''''''''//

akcje te stanow ą pakiet Większy n]ż 10 % akcji W społce: ''''''''.'''''''''''''.'''

2

Z teqo iylL)u os'ągn4eTlF'arr ' w to. l Lb|eglyr doc'ród w 
}yysohosci: '''' '

' N|ę- al'łłłęł.l-'
//

Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji: '''''.'..''.'.''.//
/1 v ę {tą'1l"'ę-' Ł'a' " "''''' "''''''''''''''' ""''(/

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

H-ł. ę obłuc' łzłtt
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego rna]ątku odrębnego)
od skarbu Pańsh'a, innej państlvowej osoby prawnej' jednostkj samoŻądu teMorla|nego' ich

zwiąŻków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze

1. Prcwadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i prŻedmiot działalności): .'.'''.'.'.'.

. ... . t((t
_osobiście..'''''.'.'..''.'''' 

^Ą

- wspólnie z innymi osobami '.'.''''.'''.'..



r"/
Z Iego tytulU osląg'lałeTleła-n ' w 'oku LbiFgłyn docl'ód w wysokości:,''''''

''''''''''.N't'ę''''''l*ł!''9'C-'łł.'ł'''''''' .. ..
//

v .

W spo]kach handlowych (nazwa' sjedziba spółki):

_ leste.n czlo11|er 7aŻ "ou (od kiedy): ' ' ' '''''

' | ]i^:,tł',_ iestem członkiem rady nadzorczej(od kledy) ,.43,4o 1/-3,3.S...eb'.k-]''s|\eł*)//'ł l/

jestem członkiem konrisji rew]zyjnej (od kjedy): ''.

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

VIIt.
lnne dochody osiągane z t}łułu zatrudnienia lub innej dzjałalności zarobkowej lub Żajęó' z podaniem

kwot uŻyskiwanych z kaŻdego tytułu: .?:Q.ną '''63''C z*łlłl'o_' -p,ź6 4ł?.ł'8
?*&...Gn"i.r .Ce*:we--.(&dlel e--lB6,i:o Jt *. ...

ztegotytułUoŚ]q!nąłem(ęlanr)wrokuubieg]ympŹychódidochódwWĄ/sokości:'-'-'.''........''

2' zaŻądzafi dz]ałalnoścją gospodarczą ub jestem pżedstawicielem' pełnomocnikjem takiej
działa]ności (na]eży podać lormę prawną i pŻ edmiot działalności):.'.'''.'..

lx.

składniki mien]a ruchomego o Wańości powyŹej '10'000 zł (W pżypadku pojazdów mechanicznych

należy podac rnarkę' model i rok produkcjj): ''.'''''
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x.

Zobowią7a.ia penFżne o Waio9 i oouv_-l 10'000 7l w tyrn zaciągniele 
^r.dyty i pozyc,,hi olazWarurhi' na,ak'ch zosla'y Jdz'elo1e (WobFc ńogo * .*ią.l" żli''i'#;:;';.'; j:;Ił'*y*-*',
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DANT O$OBOWE
PRAu/NIE CHRONIONE

Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie ań.233 $'| Kodeksu karnego
za podanie hieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kala poŻbawienia wolnoś;i.
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