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Uwaga:
'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'
2. J eżeli 

-poszczegó lne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Żastosowania, na|eży
wpisać,,nie dotyczy''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest określić przynależność poszcŹególnych
składników majątkowych, dochodów iŻot'owiązań do majątku oaręońego i ńajątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą
oświadczen:e o stanie majątkowym obejmuje również wieŻytelności pi;niężne'
W części A ośrviadczenia zawańe są informacje jawne, w części B 2aś ;nf;rmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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czĘśĆ A

Ja

a)sM:
(ll-"ń- -l*,

po zapoŻnanju sję z prŻep]sami ustaw^/ z dn]a 8 rrarca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz. U' z 2oo1
r. Nr 142, poz' 1591 araz z 20a2 r' Nr 23, poz' 220' nr 62' poz' 55B' Nr 113' poŻ' 984, Nr 153' poz.
1271 ] Nl 214' poz' 1806), Żgodnie z ań' 24h tej ustawy ośWiadczam' Że posiadam wchodŻące w
skład małzeńsk ejwspólności majątkowej lub slanowjące mójmajątek odlębny:

I.

Zasoby pienręŹne:
- środkj pieniężne zgroma.]zone W wa|ucie polski 

"1,'.'''.'.'..'.'''..'.8'Q',,

papiery Wartościowe:



tytLł prawr\ ''
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1' Posiadarn Udziały W spółkach handlowych Ż udziałem gminnych osób prawnych ub
pŻedsiębiorcÓW, W kiórych uczestn]cŻąlakie osoby - należy podać ]iczbę i emitenta udz]ałów:

udziały ie stanowią pakiet większy niż 10 % udŻiałóW W społce: '''''''.''''''''

Z tego tytuł] osjągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokości: ''''..

2. PoŚladarn Lldział W innych spółkach handlowych - należy podać ]iczbę iemitenla udŻiałóW: -'.''''

' r'ł'1'ę''''''''ą,pJa/' R-q'a/



1

z tego tytułu osiągnąłem(ę|am) w roku ubieg]ym dochód w wysokości: ''''''

Posiadam akcje W spółkach hand]owych z uclziałem qminnych osób prawnych ]Ub

pr."J"ioior"oń W których ucŻestn]cŻą takie osoby na eŻy podaó iczbę iemitenla akcji:

ruŻ da,roł'q
c/ /

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akcj]W spÓłce:

Z lego tytuł! osiągnąłenr(ęłam) W loku ubiegłynr dochód w Wysokości:

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowĄ/ch - na|eŻy podać licŻbę i emitenta akc]i: '"'"""''''"'

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku ub]egłym dochód W wysokości: '"'-'

Ńanvłemtaml (nabvł mol rnażonek z wyłączeniem rnjenia przynależnego do jego majątku odrębnego)

;"śk;.ń b;;.dr-' ilnuj pr.'*o*u osoo), plaw_ei' |ednoslki sarorząou te]'łoial'rego' ich

/WiaŻkóW lub od <orr.ra'nej osob} p-aw"i .asieoujące m'e1e "lore pod'ega'o zbyc'U w drcdle

pzeiargu - na'ezv podoc opli r'enia i oarę rao/c J' od t ogo: '"'''''' '''"''

*' *Ż'7

1' Plowadzę działalnośc gospodarczą (naLeży podać prawną i pŹedmjot dzjała]ności)| ..'.'.'' '''.'formę

'1ru'e ota.!1

_ osobiście.'.''''.'''.'.''''..'''''''''''''''



z tego tytułtl osiągnąłem(ęła'n) W roku ubieqlynr przychód i dochód W Wysokoścl: '''''''.'.''.'''-'''''.'''

2' ZarŻądzan działalnośclą gospodarczą !b ]estenr prŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa noścj (naleŹy podac formę pralvną i przedmiot działalności)j'-''..'.'-

- wspólnie z innymiosobanrl

Z tego tytułu os]ą!nąłem(ę]am) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

v .

W spóLach ra1dlow}ch'.alła s|edz'ba .po]ki'' rub -łaĄcł4
u(/

jesteń członkiem zarŻądu (od kiedy):

jeslem członkiem rady nadzorczej (od kedy):

jestem cz|onkiem komisji rew]Żyjnej (od kiedy):

Z tego t),łułu osiągnąłenr(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

VIII.
lnne dochody osjągane z t!łułu Żatrudnienia ]Ub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć, z podan]em

kwot Uzyskiwanych z każdego t}łułu: ''''.''' ''''

tx.

składn]ki mienia ruchomego o wariości powyżej '10'000 zł (w pPypadku pojaŻdóW n]echanicŻnych

na]ezy podać rrarl'ę n'oo.l l 'o. p'od'|.c]i)' '''
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:,::'"Y1.'"]]: 1:1!a:ę o wańoscl.powyzej 1o'ooo z] w iym zaciągnięte kredyty i pozycŻki orazWarunKl na Jaklch zosta]y Udzielone (Wobec kogo'w związku zjakim zdaŻ;njem, ń iakidjWisokości):ou turyrq
..q/



DANE O$OBOWE
PMWNIE CHRONIOI'IE

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groŻi kara pozbawienia wolności.
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