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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
f.
J.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy
wpisać l'nie dotvczvll.
osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
majątkową.
wspólnością
objętegomałżeńską

4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.

Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.

zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
6. W częściA oświadczenia
doĘczące adresu zamieszkania skladającego. oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zaponnntu się z przepisami ustawy z dnta 8 marca l990r. o samorządziegminnym (Dz'U.
z200Ir.Nt 14f,poz.|59lorazzfOOLr' Nr 23, poz'220,Nr 62, póz.558, Nr l13, poz.984.Nr 153,
ze posiadamwchodzące
póz. 1271i Nr 214, póz. 1806),zgodniez art.24h tej ustawyoświadczam,
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasoby pienięzne:
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- środkipienięźnezgromadzone
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- środkipieniężnezgromadzonew walucie obcej:

1. Dom o powierzch:ri,.iif,.f..dp.lf.g.r.
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ru.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przpdsiępiqrców,w których uczestniczątakieosoby - naleĘ podaó liczbę i emitentaudziatów:
\"\.''!...d.ę.Ę.
udziaĘ te stanowiąpakietwiększy ntż|0% udziałóww spółce:

.*:.r...d.rp.h.

Ztęgo tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
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2. Posiadam udziaływ innych spółkachhandlowych- należypodać|iczbęi emitentaudziałów:. .... ..
Ztego t1rtufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
........'..........
.\^.'.!..tl.l:Ę'
., .
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w.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przędsiębiorqów,w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaćliczbę i emitentaakcji: . . ..... . ...
.Lnt.L...$.a.Ę.q"'.
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Ztego tyrufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
...................

2. Posiadam
akcje w innych spółkachhandlowych - naleĘ podać liczbę i emitentaakcji:.....................
{
I
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Z\ego $rufu osiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegĘm dochódw wysokości:
v\.t.L...clo..Ę..v!*1....'.....

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia ptzyna\einego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek sarnorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbypiuw -dro{zeprzetargu- należypodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :.'.'......'.........
I

vr.
gospodarczą(na|eĘ podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności)
l . Pro'yadzę działalnośó
:
.$.tŚ....cl.c2.t\
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- wspólnię z innvmi osobami

..wŁ.'..c\.ę.h.I;4..........

Z tęgotytutpo,iagnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochódw wysokości:
......'...................
2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|eĘ podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
działaĘoścj
......'...........
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- wppólnie.z
Ę"yo'i osobami....'..
vr.t.L.....d.r:
Ztęgo tytufu,oJiągnĄłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
..................
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.Ę.k1..........
tt
(

\.II.
W .sppłkacph7ndlowych (nanłla, siedziba spółki):

jestem,człgnkiemrady nadzorczej(od kiedy):
..\,,r.r.L....c\
ę. Ę.W.'..'

VIII.

rx.

X.
Zobowiązania pieniężrreo wartościpowyzej 10 000 złoĘch, w tym zaciagruętekredyty i poĘcr-I<:
oraz warunki, na jakich ,zostałyudzielone (wobec kogo, w zuliązku z jat<lmzdarzeniem,w jakiej
\*ił..'.''...''
ci):'tA.t.(.....
d.e.:|.:7
wysokoś
..............1.....

cZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za podanienieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
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(miejscowość,data)

(podpis)

