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1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starańnego i zLlpełnego
Wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prŻypadku Żastosowania, należy wpisać .!Ę
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przyńależność poszczególnych składników
majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraj! iza granicą'

5. oświadczenie o stani€ majątkowym obejmuje również Wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje njejawne dotycŻące
ad.esu zamieszkania składającego oświadcŻenie oraz miejsca położenja nieruchomości.
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po zapoŻnaniu się Ż przepisami ustawy z dnia 8 marca '199o r' o samorządzre gminnym (Dz' lJ' z2oa1 f. Nl 142'
paz. 159i aazz2002 r.Nr23,poz.22A,Nt62,paz.5S8,i.tr113,poz.984,Nr153paz..271iNr214,poz
1806)' zgodnie z ań 24h te) usiawy ośWadczam' że posiadam wchodzące w Śk]ad małŻeńskjej Wspólności
nrajątkowej lub siancwiące rnój majątek odrębny:

z*oby pienĘżre:

-środki pieniężne zgromadzone wwalucie po]skiej; 
'*'ę''':]9.-t'lę'?y-''''''''...'

środkipieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dol'}'czv

- paoiery Wańościowe: nie dotyczY

na kv/otę:'ł_+'ę'''-q9'ty:".'"J'''''.'..
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1' Dom o powieŻchni:

2. Mieszkanie o powie.zchni:

tytuł prawny: .]a'':P_91I:eal'9'_ś'a_'''''.....''.''....-

m '' o Wańości;

t}'tuł prawny: nie dotvczv
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rotne pol'^/ieĘchnia: ], 4 6ha
o Wańości :''l9_!_g'q''o_!_y9','''''_"'_ł'9i_l'gl'''''''''''

lodŻa]'zabudo!vy: slodo]a
tytuł prawny: 

'9?ę'Ę_ć_'''11nj_:ll'9_:9t''''Po2c-..ała część xsoói'7łasnośi]
Z tego tytułu os ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym prŻychód i dochód W Wysokości: 2,890,41

4' lnne nieruchomości:
powierzchnia: 

.:-i.9....99!y:..?.i-

o wańości: .'1ł9...99I'I9:'y

tytuł prawny: rrie dotVczY

t.

1. Posiadam udzjały W spółkach handlowych z udŻjałem gminnych osób prawnych Jub
pŻedsiębiorcóW' W których Uczestniczą takie osoby - należy podać ltzbę j em]tenia udziałóW:

udziały te stanowią pakiet Większy niz 1o% udziałóW W spółce: nie .1ctYczV

Z tego tytułu osiągnąłem(ęł2rn) W roku ub]egłym dochód W Wysokości: !i'e doŁycZv

2. Posiadam udziały W jnnych spółkach handlowych - na]eży podać liczbę i emitenta udziałóW:

.:'łę''' g::'y''9!.i-.''''''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ub]egłym dochód W Wysokości: !1e g.9lti.ty

1' Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem grńinnych osób prawnych lub
prŻedsjębiorcóW' W których uczestniczą takie osoby - należy podaó licŻb; j emilenta akcji:

''Ł_r'_e_ 
d9!!tzy
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akcje te stanowią pak]et wjększy niż 1 o% akcji W spółce: 'łł:'''99'i'yc?y

Z tego tytułu osiągnął"'(ę';i-;;k" ilia;yil;;Jil';;li;il,_ ;';' ;;;;.; -
2' Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - najezy podać ljczbę ienrjtenta akcjj:

-ł_]'_.-'''q9I'y_-.''''y'

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wy"or,os"il "r. i,"'.lll.:...9!.1-v,9?!l

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączenjem mienia pŻynaleŹnego do jego maJątkU
odrębnego) od skarbu Państwa, jnnej państwowej osoby plawnej, jedn;stek 

"".orŻąouterytorialnego' ich związkóW lub od komunalnej osoby plawnej nasiępujące mienie' ktore
pod]egało zbycju W drodze pŻetargu - należy podać opis miónia l aatę nasycia' oo togo:

'ł'_i'::''''99I.y'.'c--,'y'

'l. Plowadzę działa]ność gospodarczą (należy podaó formę prawną i przedmiot działa]ności):
..t:-e-...q9.!.!--c-3.y...

-osobiście; lie ootyczy

-!tspó]nie z inry..i osobaml: '':''''': 99'

ztegotytułu osiągnął"*(ęł";';;;k; ili;ó';;;yilili'Jil;J;;ńil;i:";;. ;;";.;-
2 

::',:1|:::|:,:|:|i'1s^11.s:_sl:9a19zą lub jestem przedstawici.r". p"i""'"""iłi"' i"xi"ldzjałalności (na|eży pcdać formę prawną i ilrzeomiot aziałainóic1:

-osobiście: lie_ <lot1cz1'

-Wspólnie z innymi osobami:'il::'''_q'9].'y:.:'y

Z tego tytułu osiąghąłem(ęłam) W ;;ku ;bi;ó'; ;il;ffi lilililńk;;i:-;_;;;;;;;-'
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Mt.

-jestem członkiem ZarządU (od kiedy):''*}ę'''9'_o:y9:y''''''''''''

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)l nie aot'iczv

-jestem członkiem kor.isji rewizyjnej (od kiedy)l'l+9''_9glyqąr

ztegotyiułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokościi nie do.L,,cZt

v t.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiWanych z każdego tytułu: ..g'"-:IiŚ.'.?''''!_y:} j}''''Pr*9y''''ł.'Ł;'g.:.'::_9t}_ĘI:1 
''.2!}'!':?.9''''l'!''''''''''''

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 Złotych (W przypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model irok produkcji): nie dÓty.zy

lX

x.

Zabowiązania pienięŻne o wańośc] powyżej 10 000 złotych, W tynr zaciągnjęte kredyty i pozyczki

olaz Warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdaŻen iem, W jakiej

Wysokości): .I'|"ę1ri'''g'9j'91]:9]{-y-'''\9]]P|lęł_"_]:}1''''!Śl'Ł'''sĘ'ęŁq'_''i-ęl9a:1'''1''''9'l!]']91y9.ą9Ą ]l
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