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Uwaga:

1'osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać
"nie dotyczy".
3'osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspól nością majątkową.
4.ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5.oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

urodzony(a) 4,f-. .'c:3 - ł9a2'(Y'','''''''' 'w'''

po ZapoznaniU się Z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr
142, poz. 1591 orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr '1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art' 24h lej ustawy oŚWiadczam, ze posiadam Wchodzące w skład małZeńskiej
Wspo ności majątkowej lUD stanowiące/mój majątek odrębny: 

t

L

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone W WaiUcie po skiej:
) t, .. , ./

...................... 1^.. 1.L4. ).........1-.. :.//

- Środki pienięzne zgromadzone W Walucie obcej

papiery Wartościowe:

na kwotę -'-'''
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Z tego tytułU osią!nąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód Wysokości: ...'..'..''.''...''.''..

W których Uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta

//J
Jdzia1y te stanowią pakiet więks7y niż 10o^ Jdzia\ów W spÓłce:

,. tego tytułtr oSiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym oocl'ód w wysokości: '''''''''.''.''.''''''

2' Posiadam udziały W innych spÓłkach handlowych - naleŹy podaÓ liczbę i emitenta

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) W roku Ubiegłym dochóo w wysokoici: ......... 
' ' (

tv.

1.Pos|adam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

ktÓrych Uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę iemitenta akcji: l
,l ,Ć n'/o ć'- r l .-

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spÓlce:

Z tego tytlr]Lr osiągnąłem (ęłam ) W roku ubiegłym dochód W Wysokosci: ''.'''. . . ' . ''''

2. Posiadam akcje W jnnych spólkach handlowych - nalezy podać liczbę iemitenta akcji: /

''.'ł'?'('Ś''''"''c'/<; Ą '> *- l-/ 7
Z teqo tńLł.r oslągnąłem(ęłam)W roku Ubiegłym oocl"Ód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabyi mój małZonek' z wyiączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa' innej pańStwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego' ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegalo Zbyciu w drodze przetargu - należy podac

op|s.nienia ldatę nabycia. od kogo: ''''''''''''''' lł''C.''''''''''f1rs 9'{4. ,,r './
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1' Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

/_ osobiŚc e

- Wspólr e Z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku Ubiegłym przychód i dochód W WysokoŚci: '..''.''..''.''-. .

2. Zarządzam działalnoŚcią goSpodarczą lub jeStem przedstawicielem ' 
pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaÓ formę prawną i przedmiot działalnoŚci): J /
. . t..t... L.............. ( 1.. )...1.=.. (...1....,........ . . ..t ,/

- Wspólnie z innymi osobam j

Z tego t!łułu osiągnąłem(ęłam) W rokU ubiegłym dochód W WysokoŚci: ''''.''.' . .. -. .

v .

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):...''''..''.''.''

- lesteT CZ.o']kiem za'ządu (od kiedy)' ''''''''''''
jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji reWiZyJnej (od kiedy):

Z tego Iyl,]łU oS'ą! nąłem(ęłam ) w roku Lbległym oocl'Ód w wysokośc''

vl .

lnne dochody osiągane z tytułU Zatrudnienia lub innej działainości Zarobkowej lub zajęć, Z podaniem kwot

uzyskiwanych Z kaŹdego tytułu:

J t)L '// 7 /',, /'.-'/.ą '''('('''';'1'''' '''''''.t'.<''' c,','l''''Lł'1,.):';-:;t,.)/'/,-'..;'

tx.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyzej 10'000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

ralezy podac narkę' model i'ok prooJkc]i]: '.''.''''' '''''''''''.:'.l''/''L'''''''.''.'''.''(.''.'() 1-, c 1 ,,
///

X.

ZobowiąZania pienięzne o wartoŚci powyżej 10'000 złotych, w tym Zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

warunki, na jakich Zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z )akim zdarzeniem, W jakiej wysokości): ..''''''.
...2'L, -'/'l'.'l''''''' '''''' '''L:''.''''''r/'.L. +. {'"ł' '' ''''/,//



PoWyżSZe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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