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'1. osoba składająca ośWiadcżenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wyp.łnienia kaźdej u rubryk,

2. Jeżeli posżczególne rubryki nie znajdują W konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać
..nie dotvczv".

3, osoba składająca ośWiadcżenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych
składnjków ma.jątkowych, dochodóW i zobowjązań do majątku odrębnego i majątku objęt;go
maŁeńską Wspólnością majątkową,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą,
5, oswiadczenie o stanie majątkowym obejmuje rownIeż wier7ytelnoscl Pieniężne,
6,.W części A oświadczenja zawańe są iniormacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawno
dotyczące adresu zamieszkania §kładającego oświadczenie craz miejsca pcłóżertia
nieruchomości.
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Y"P" {ń eF.e żatrudn eńia nanołirko ub funkF]

po u apoznaniu sję ż przepi5am Usiawy z dn a E marca 1990 r, o samorżądzi€ gminnym (Dż, l) ż201] l.pai.-
1875), żgodnie z an, 24h tej ustawy ośWjadczam, że pos adam wchodżące,/r' 5klad matżeń5(lej W5pó]ności

nrajątkowej ub stanoW]ące mój majątek odlębny
l,

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne żgromddzone W Wa ucie poi5 (]ej

środk clenieźlle:gr.i].d.o.e .'!, !!a !. e oircii:

zm eniającego lożpożEdzenie W spraWi€ okleślei]a WżoróW form!l.Ęy ołv;adczeń rnajEtkoWych ladne8o

8miny, Wójta, .astępcy Wójta, sekretaża gmińy. skarbiika 8minV, ki€rowńlka ]eańostk] o.gailz..yjie; 8m iy,
o§oby zarżądzajqcej i czlonk. olganu zarzidżaią.ego 3ni.ńą osobą pl.w.ą ordż osoby Wydające] i€.yłe
adnrjIisinc),ne§ji]jciju\tlilalDż L poż l].).śi !.l,i].l.Vl.]lż]..l!j]in]lii|..]r)l-
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lll,
1 pos]adanr udżiały W 5pó|(ach hand oV.,ych ż t]r:iZ a]em grn nnyclr 05ób praWnych lL]b przeo9iebiorcó!,],

W których uczestnicżą takie osoby należy podać ]cżbę emitenia uclzia]óW]

Z tegc i_VtU]Lr o!iągnele!rl1_.łaml W rokL] Lt]i€gł!,mJi..(ó.] u, ,!,,!o,ioś.]

2, Posiadam udziały W jnn}rch 5póJkach hand osry.h _ n. €ży podać c.be .miieni. !dżielć!\]:

- tFPo l,1t,' . o',a8ląJe, !p'", 
^-a,. -a-".l d W Wysokości

a (cje te stanowią pakiet W ększy n]ż 10% dkcj W spółce]

1 Posladanr akc]€ W spólkach handowy.h ż tldżialern gmnIy.h osćb p.awnych ub pr/ed5iębjolcóW,
W których Lrc.e9tn clą lakle osoby - na eźy podać lclbe i €milenta akcji:

Z tego tytUltr o5iągnąłernłęłam) W roku !b egłynrdo.hód \ł \,Vysokośc :

2 Posiadam akc]e W innych 5póikach handioWl./ .alĆź!
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1ytul pla\(/ny:..,.,.

ż tego iyiul! os]ągnąłem(ętam) W ro (u Lrb egtyfi prży.hócJ

4. nne nieruchomościi
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Nabylem(am] (naby] mói malżone(, Z \r'4łqcżen]em m]en]a prż,,iaieżnego co ]ego m.]łik! o.jrebnego)
odSkarbU pań*Wa, nnei państlt/owe] osoby pr.,v!n€], jednc5te( śamrl:ądLJ re.,/1or]a |.gci ].h:Wialkó..,j,
konrunanej osoby p.aurie] ]Lrb żWiązku metropoitalnego na:tęp!]ą.e ]Ienie, klóre podegało:bycir
W drodże prżetargLl - należy podać opk mien a iddtę nabyc;, oc ko8o:

. 
^,,... 1.v\ ę ...do VnLĄłtr

1, Prowadżę dz aia ność 8o5podarcżą łnależy podać lormę pr!Wną j prżedmiot dż aialności):

,';,;;;;;" , . ,,,, ;i c!.-,

iJśpóiI i€ : nnfm] o5ob.nl

(naleźy podać formę praWną i prżedmiot dz ćla noś.i]: .,.., ,,,, ,,.,, ,, ,

-o5obiśce,,,,,,....,,..,,.,,,,,...,......4M..e......,

, Vr'spó nie ż lnnymi o5obami

Ż tego tytułU lr5iągnąlem(ełanr) W rokU ub]egb,m plży.hód dochód !.] ,"^rysoioś.l] , .,, . , .

2, Zarządżanr dziaialnośc ą go5podalcżą lUb i€sl€m plżed5t.W .ie]em pełnonlocnikie n t.k]ej cż a]. irości

Z tego tytułU os ągnąlem(etam) W rokU ub]egt\,m dochód ,,,,, \,r'ysokoici:

W spótkach handlowYch (nazWa, 5]edżiba

je5te]n członkjem Zarżądu lod i(]edY)

oolli),, ,.)./\( Nl3r1
lJ

-]estem cłonk]em rady nadzolcZe] (od k edy): a}at1 g,. , ,

jestem cłonk eBr konr 5j rewiżyjnej (od kiedy): , ,, , , .,ą1]}. {

Z tego tytuiu osiagnąłenrlęłam) W loku t]b]eg]ym dochód W Wysokośc
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X,
Zobowiązania pen]ężne o Wańośc po,łyże] 10 o 00 żtoir.h, W Iym ża.]ągnjete (ledyty poł/c:k



PoWyżsże ośWiadcżen]e 9kt.danr śW.donry(a), iż n. !odnaNe
n ep.aWdy ub żateje|ie praWdy8lozikara poZbaW er]a Wolności,
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