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ośwnoczrur mAJĄTKowE

Uwag3:
t. osoba skladaiąca ośłiadczenie obowląEna iest do z8odneto u prawdą staranneto i zuPelneto v,rypelnienia

kaidei z rubryk
2. 

'ei€li 
posz€żetólne rubryH nie mapuĘ * kontrefirym przYpadku zastGowaną mleł wpisać "ni€ dońrczrr".

3. osoba sl&dająca oś riadcz€nie oboł{Ęzana iest olrcśllć przYnal€żnośi poeeególnych sldadników
maiąt*oUy€h, dochodóu, i zo$owiązań do maj{kr odĘbne8o l maiątku o5ięt€gp mali€ńsĘ urspólnością
maiąttową.

4. oświad.żeni€ o stanie maĘtłowyrn dotyczry maiątku w kraiu i za granĘ.
5. Oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie nórynbż wierzytelnoił:i pienięine.
6. W częśd A ośłriadczenia zawarte Ę infomacie iNre, w części B uaś informacie nleiawne dotytzące adresu

zamieszkania składaiąegp oś{iadcenie oraz mieisca połoienia nieruóomości.

ą#a
Ja, niżej podpisanY(a},

urodzony(a}......... .......ł.€.-'?-(l/:{ff-::*::.:::::::"::]..,. *...,....., .Ua_.&*-......,........,. .

po zapoznaniu się z przepisami ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym |Dz- u- z zgl7 r,

poz. 1875), zgodnie z an- 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład matżeńskie,i

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odĘbny:

l.

zasoby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie

{miejsce ratrudnienia, stanowisko lob funkia)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

_ - papiery wańościowe:

na kwotę:



ll.
1. Dom o pol^rieĘchni:

§/tul prawny:
2. Mieszkanie o powierrchni: .................,. m2, o wartości:

t!/tuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj 8ospodarstwar

m2,owartości:....,łł a@Z7-

powieźchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:

§/tuł prawn}n

Z tĘo Mułu osi€nąlem{ęłam} w roku ubieglym przychód dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości: ża a//rpowierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:

lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:":]::"*:i:l]l"lllTli]_|l'j'ii2;il*'22Wż>::::T-,//

udziaĘ te stanowią pakiet Większy niż 1o96 udziałów w

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam} w roku ubieglym dochód w wysokości:

2. Posiadam udzbły w innych spókach handlowych - należy poda§

z tego Mt}łu osią8nąłem(ęłam) w roku ubi€lym dochód w

lV.
1. Posiadam akcje w spdkach

łlv których u€zestniczą
hand|owych z udziałem gminnych osób
takie osoby - naleźy podać

prawnych lub pąedsiębiorców,
i emitenta akcji:

z te8o tytułu osi€nąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

;i;;;;" ;il;; ;;il;Ęk,;;d ;;x; ;;;;;;; ... ..............,;ł:.,, ..#źź-ż- ,...,. . ... .. .. ..,. .. .//

2. Posiadam akcie w innych spdkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta

ru;,,-;il;il;;i*di; ;; ;;;;ń;;.ń.;:;;;ó:";,. . ż; Wa?.......,.....,.,,/



v.
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia prrynależnego do je8o majątku odębnego}
od Skańu Państwa, innej państwow€j osoĘ prawnej, jednostek samonądu te]ytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby pEwnej lub związku metropolitalnego następujące mieną które podlegalo
zby€iu w drodźe przetaęu - należy podać opi§ mienia i datę nabycia, od kogo: ..

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą {należy podać formę prawną i prżedmiot działalności):

r;;;;;,..._._:_....._..._._._. __,:":D;::n-a-aĘ:.-....-.-.---.--..---.--.:-._._--_,-

Z tego §^ulu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2. zarządzzm działalnością gospodarczą lub jestem prredstawicielem petnomocniki€m takĘ dziatalności

(naleł podać formę prawną i przedmiot dziatalności):

- osobiście

:::::T::::::::i:T9:::*_"_*:::::::YYł}!ł;ła*o.
Vn.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki}:

ril;;ffi;;;;;;;;(.d;,ói, .::..:..:.::._ .:.:::;;u-::..ańę4-:..|:.: .:..:.:....

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................../k(-.........-..-7--.7--------.-

- j;;;;;*. -"*.jii;;ó*f,:::.: :: . ;ź/ł, ..-€.f?ż.a/, ... : : : ::.,:.:.::. . :.-/
z tego q/tufu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoScl _ ...ż/ź.:...€Ó.Ź/ż.-"....-.................t/

VllI.
lnne dochody osiągane z t]^ufu zatrudnienia lub działalności
kwot uzyskiwanych z kaźdego tt/tułu:

zajęć, z podaniem



składniki mienia ruchome8o o wańości powyżej 10 cno złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleł podać marką model i rok produk§i}--_

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 00o zlotych, w tym zacią8oięte kredył i pożyczki oraz
warunki, na jakch zosaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko:ści}: ............

czĘść B

Powyższ€ oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeku karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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