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Uwagai

1. osoba sk}adaiąca oświadczenie obowiązana ie-§t do zgoirnego z pratrdą starannego i zup€łnego
wypełnienia każdej z .ubryk.

2. Jeżeli poszcżególne rubryki nie znaiduią w konkretnym prżypadku żastosowania, naleźy wpisać
"nie dotyczy".

3. osoba §kładaiąca oświadczenie obowi?ana jest ołreślić płzynależność poszczególnych
§kŁdników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odĘbnego i maiątku objętego
małżeńsĘ wsŃlnością maiątkotYą,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry maiątku w kraiu i za granicą,
5" oświadczenie o Btanie ma.iątkowym obeimuie również wier.ytelności pieniężne.
6, W Ezęści A ąświadczenia zawańe 3ą informacie iawne, w cżęści B żaś lnfomacie niejawne

dotycżące adresu zamieszkania 3kładaiącago oświadczenie oraż miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podPisany(a),

l.

zasoby pieniężne:

- środki pieńiężńe żgromadzone w walucie polskięi|. ..Ą-ac\J,§a-..:-.r'Ż"7..Ęsi^rrr- i"!r'

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej|,,..,..U.ie-.,,.Drif ż(u-7
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1.

q^uł prawny:,.,_.,_.,,..,__, .. .. ..

2. lMieszkanle o powierżchnl: ,, ,,,+J,(e_:.,,,)oi,z,ili7,,,,. m', o wańoś€i:,.,_,, ,

3, Gospodarstwo .olne:

Muł prawly:

suł prawny:

lV.

1. Posiadam akcje w spółkań handlowych z udziałem gminnyó o§ób prawnych lub prżedsiębiorów,

w których uczestniczątakie osoby - naleźy podać Iiczbę i emitenta Udżiaów:

akcje ie s€nowiąpakiet wększy nż 10% akcjiw spółce: ......l,,,jJ,....])r.,.,ł:.!.ł.,................................

Z t€o §^ułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiąłyrn do6hód W wysokości: -...\)-!ż":,.....a>...J-z:Lc}-.....-.....-...

z tego Muł] osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: .,,..,.-,,,,,,,.,.,,,....,.--..,,,..,.,

lnne nien]chomości:

lll,
1. Posiadam udziały w §pó|kach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub PizedsiębiorcóW,

W których uczestniczątakie osoby - należy podać licżbę j emi

udziały te stanowią pakiet Węksży niż 1o% udziałów w spółce _..._, k-:.,,,P_p-)Z.!?_7

z t€o ĄćUłU osiąnąłem(ętam) wroku Ubie§łym dochód W wy§okości: ,.,..M}.ę:,.,A.(),1r,{,7,7,,,.,,, ,,

2, Posiadam udziały w jńnych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego Ą^ułu osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w v,lysokości:

a



2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

Z tego !^ułu osiągnąłem(ęlam) w foku Ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyĘczen;em mienia pżynależnąo do jego majątku odrębnego)

od skańu Państwa, innej pań§hłowej osoby p.awnej, jedno§tek samoządu te.ytorialnego, ich związków lub

od komuńalnej osoby pńwnej następujące mienie, ktołe podlegało zbyciu w dlodze pźetargu - należy

podać opis mielia i datę nabycia, od kogo: ...,,p-rł....>pJx.tz-l

vl.
1. Prowadzę działalnćć gospodarczą(należy podać formę prawrią i pżedmiot działalności):

-osobiście

- YvsŃlnie z innymi osobami

Z t€o tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym p.Zychód i dochód w wysokości:

2. za.ządzam dziala|nością gospodarczą lub |estem przedstawicielem, p9łno4ocnikiem takiej działalnŃci
(należy podac folmę praw-nąi przedmtt aŹiałalnoŚci7, ,,,,,N !ł-_1,,,,;,.Ż,i,z .:.|.:1.. ... . ..

- osobiście

_ws@lnie ż innymi o§obami

Z tego t]rtdu osiągnąłem(ętam} w roku ubiąłym dochód w wysokości: ,,.t7l4:.,,DD,]Li,i7..,,.,.,-.-,,,,.

vll.
W spółkaoh handtowych (nazwa, siedziba społki): ..,-..,.,tJ_!;.,,.D'"_::7-(17, - ,-..... ..,.. .., . ,-......,.-......-

- jestem cżłonkiem zalządu (od kiedy):

- je§tem członkiem rady nadzorczej (od kedy):

- jeśem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,.-.,

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: a



składniki mienia ruchomąo o wartości powyżej 10.000 źłotych (w prz}padku pojazdóW mechanicznych

należy podać malkę, model i rok produkcji): .,.Ę!łć_-p.:--o,i-.,,.3§ _F..>!)...-...zęę..*..ć

x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 złlrtych, w tym zaciąnięte kredyty i pożycżki oraż

wafunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w Zwjązku z jakim zdarzeniem, Wjakiej Wysokości): .,-.,,,

a-



Fowyższe oświadczenie składam świadomy(a), ż na podśawie ań 233 § 1 Kodeksu kamĘo za podanie

nleprawdy lub zatajenie prawdy grozj kara pożbawienia wolnośct.
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