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Uwaga:
l. osoba skladająca oświadczenie obowiqzanajest do zgoaln€go z prawdł! starannego i zupełnego

\Yypełnienia każdej z rubfyk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nieznajdujq w konkretnym przypadku zastosorYania' nal€ży wpisać .!!!

dotvczv".
3. osoba składająca oświadcz€nie oboviązana jest okr€ślić przytra|eżność poszcz€góInych składników

majątkołvych' doc}odów i zobowiązań do majqtku odrębnego i }najątk;objętego malzerstą
wspólnością majłtkowq.

1' 9ślvladczei'e o stanie majątkowym dotyczy rnajątku w kraj[ i za granicą.
s' oświadczeni€ o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pie;iężne.ó. w częściA ośwjadczenia zawqrte są in fornac.je jawne, w częściB zaś infor;acje niejawne doBcącr

adresu zamieszkania składając€go oświadczenie oraz mi€jsca położenia nicructlomosci.
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(imiona inazwisko or^z nazwisko Ęd9we)

'.''.''''(ź !' ( 4 (??' I ź'Ul /

( miejsce zatrudni€nia, stanowisko ]ub funłcia)
po zapoznaniu sję z przepisami ustawy z dllia 8 malca 1990r o samorądzie gminnyn ( Dz. U' z 200ll' Nr l42,
pQz.-l591 oraz z 2002r. Nl23',poz' 22o'Nl6Ż,poz' 558, Nr 113, poz. 984, Nr ]53, poz' 127l i N.214, poz.
]806)' zgodnie z a]t.24h tej ustawy oświadcŻam, Że posiadam Wchodzące w skład li;łżeńskiej wspó]ności
majątkow€j lub sranowiące nój majątek odrębny:

t.
Zasobypienięae:
' sroai;pien]ęzne zgromadŻone w walucie polskiej: .. ' ?-'''::ił.ę'''':.r^-:..'''...''..'''
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IU.

]. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udŻiałem gminnych osób prawnych 1ub przedsięb iorc ou ,

w których uczestnjcą takie osoby należy podać liczbę i emitenta udziałów:

/ .,ł/-€..''.2?Z,żk.ą'

Z tego t),tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2' Posiadam udziały w jnnych spółkac} hand]owych należy podać liczbę i emjtenta udŻiałów:

IV.

] ' Posjadam akcje rV spółkach handlortTch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców' w klórych
uczestniczą takie osoby naleł podać liczbę i emitenta akcjii

2' Posiadam akcje w jrmych spółkach handlo\łych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:.'''.'''.'''..''.'..''..'.....''.''''

Z tego t}tułu osiągnąłem ( ęłam ) wroku ubiegłyn dochód rv w}sokościl.''..''''

Nabyłem (an),( nabył mój maŁonek, z rvyłączeniem mienia prryna]eŻnego dojego majątku, odrębnego) od
Skarbu Pańslwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu tel],tolialnego' jch związków lub od
komuna]nej osoby praMej następujące mienie' któfe podlegało zbyciu w drodze przetargu na]eży podać opis

vt.

- wspólni€ z innymi osobani

Z 1ego 1ytułu osiągnął€m(ęłem) w toku ubiegłym dochód w ['ysokości:..''''.''''

2' ZaŻądz.an działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehomocnikiem takiej działa]ności
(należy podać fbrmę prawną i pżedmiot dŻiałalności)|.''..''..'''''..''.'.'''...''..''''...''''...'....''..''

- osobiście...''.'''..''''..'''..''
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \1Tsokości



vI
W spółkach handlowych ( nazwa' siedziba' spółk;)|'..''.'''..'.....'''.

Y.
- j estem członkiem rady nadu orczej ( od kiedy) | .. ' '.. ' '..źa1:'t-.-'ł2:'': Z:źa :'Ż
- ;e.rem czlonkiem kon:, : rewiz),nej , od kied):r ........,.........:

Ż tego t}1ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłJm dochód w wysokości
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lnne.dochody osiągane z tytułu zatrudnienia ]ub inn€j dŻiała]noścj zarobkowej 1ub Żajęć' z podaniem kwot
uzyskjwanych z każdego t}{ufu ( orazdochody
lvspó]rn aŁonka) |'. ' '.. ' '... ' '.
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IX.

składniki mien ia ruchonego o wartości powyżej ] 0 o00 złorych ( t! prz}padt-u po iazdow męchanicznvch naje^
ooda" n'ałe modeI ilok DrcaL". 
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x.

Zobo \ł iąŻa n ia n ienĘŻn ę o warl ości po wryzej ] 0 00o złorych, w tym zaciągnięte kred}ty i połczki oraz waruŃi'lJ lćlich Zo5Id}2ud7'elo_ne' lsobe. kogo' .,sl?kL /janIm,'da'Zenień' . "łt 
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