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1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienja każdej Ż rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpjsać Ę
dotvczv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską
wspólnością majątkową.

4 oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. ośwjadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne'

6. w części A oświadcŻenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adlesu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnra 8 marca 1990 r' o samoaządzie gminnym (Dz |J z2aa1 l N( 142'
poz 1591 araz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nt 62 paz. 558 Nr 113 poz 994, Nr 153 poz. 1271 i Nt 214, poz.
1806) zgodne z ań' 24h tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W skład ma]zeńskiej WspÓlnośc
majątkowej lub stanowiące mó] majątek odrębny:

t_

Z6oby rienĘhe:
- ślodki pien]ężne zgromadzone w Walucie polskiej: 19 5a0,00Z.

- środki pieniężne zgromadzone W Wa|Ucie obcej] 2 !!l, t0 iURo
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŻychód i dochód W wysokości: 2'! 
'|a 

l iaz!

4' lnne nieruchomości:

t.

1. Posiadam udziały W
przedsięb]orcóW w

spółkach handlowych z udzlałem gminnych osób
których uczestniczą takie osoby - nalezy podać

prawnych lub
lczbe i ern tenta udziałóW:

udziały te stanowią pakiet większy niż 1o% udziałów W spółce: Lie dot]czf

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód W Wysokościi r:l€ ,].ty.Żv

2' Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i ernitenta Udz]ałóW:

Z lego tytułu osiagrąłemręra1rj W lol.u ubieg}y- dochód W wysohosc :

1. Posiadam akcje W spółkach
przedsjębiorców' W których

handlowych z udziałem gminnych
uczestniczą takie osoby - należy

osób prawnych ub
podaó |iczbę i emitenta akcji:

'I]'1.ę. 'g:]l'j]: ?_}'
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akcje te stanowią paklet W]ększy n ż 10% akcji W spółce: nj '- dct7.Ży

/
Z tego tytułu oslągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: . '- coL'c,.'/

2. Posiadam akcje w innych spó}l.ach l^a1dlowycl'- rależy podac liczbę ie..itenla akcji:

.:.:....19-t vt.t.t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokośc; n]Ć .1o']".,

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej jednostek samorządu
terytorlalnego, ich związków lub od komuna]nej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze przetar9u - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1' Prowadzę działalność gospodarczą (na]eży podaó formę prawną i pzedmiot działalności):

vt.
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-WspÓlnie z innymi osobami: n;e clcL ycu.'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

2' Zalządzam działa|rlośc ą gospodarczą lub jestem przedstawicie en] pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podac formę prawną i p.z edmiot dz]ałalnośc]):

-osobiścje

.llll:...-q9l-i:.?-Y-...
.Wspólnie z nnymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku Ub]egłym przychód i dochód W Wysokośc
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W spółkach handlowych (nazwa' sjedziba spółki)]

'|]]'ę''''i9-!'rr:'?]''...'''
-jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

-jestern członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

':_:'ę''''i]9|..1.9'?'}':'''''' .'..'
_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)i

.r.ls .....i9!l:! ?!
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: .1. 99!J!?v

v t.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Jub innej działalnoścj zalobkowe] lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

'i]j,::'+''.Ii9:l'ę.9 9_''':'1''':'!'_1'!'. l9]. l

X
składniki mienja ruchomego o wańości powyŹej 1o ooo złotych (W przypadku pojazdów
mechanicznych na]eży podać markę, model i rok produkcji):

Ecrd f1a0 ro< prod.2lt06 - 32 tat,ttz!,
., ]di o 00

X
zobowiązania

oraz warunki,

Wysokości):

pieniężne o Wańości powyzej 10 000złotych Wtym zaciągnięte kredyty
na jakjch zostały udzieJone (Wobec kogo, w zwlązku z ]akim zdalzeniem

i pożyczki

w jakiej
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