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jest do zgodnego z prawdą' staranneqo
osoba składająca oświadczenie obowiązana
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i zUpełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

przypadku zastosowania, należy wpisać
Jeżeli poszcŻególne rubryki nie znajdująw konkretnym
'!Ę
dotyczv',
jest określićpr2ynal€żność poszczególnych składników
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana
matżeńską
i zotowią'u'i_ao majątku odrębnego i majątku objętego
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wspólnością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w krajU i za 9ranicą'
również wierŻytelnościpieniężne'
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje
zawańe są informacje jawne' w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
6'
' W cześciA oświadczenia
składającego;świadczenió oraz miejsca potożenia nieruchomości'
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i\=(i \J{.S(;gminnym (DŻ' U' z 200'1 r' Nr 142'
z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorŻądŻie
paz 1271 i Nr 214' poz'
por isst or"r.':oóz r. Nr 23' poz' 22o' Nr 62' poz 558' Nl 113, poŻ 984' Nr 153'
w skład małŻeńsklej Wspó|noŚci
lgóol, ąoanl" Ż art. 24h tej ustawy ośWiadczam' że posiadarn Wchodzące
nraiątkowej lub stanowiące rnÓ] majątek odrębny]
po Żapoznaniu się
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Zasoby pienięŻ^e:
-

środkipieniężne zgromadzone W Walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

' papiery Wańościowe:
na kwotę.
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3 Gospodarstwo rolne.
rodzarqosPodarstwa. a\\a-"\

lnne nieruchomości:

powierŻchnia:N:v'.''':_\-:'.Y\=\'''''''''

tytuł prawny:

fl1.

.N_':_.-...Nę'\y:1

1 Posiadam udziały w spółkach hańdlo\łych z udŻiałem gminnych osóbprawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą tak]e osoby

nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

-

udziały te stanowią pakiet Większy niż 1o% udziałów w spółceI

ż tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

-

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand lowych
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należy podaó liczbę iemitenta udzialóWi

ż iógo tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegiym dochód
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N l,ę'

W

Wysokości;

,Y\

gminnyCh osob.prawnych lub
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z|dzalem
należy podac ]lczbę i emitenta dkcji:
pł"o.ięolol."ó', * ttórych uczestnrczą takie osoby
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akcje te Stanowią pakiet WięksŻy niż 10% akcj] Współcel

\]iQ'

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubieglym dochód WWysokościNiŁ
2. Posiadam akcje W innych spółkach hand owych

\.

-

nalezy podac licŻbę iemitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód w Wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył mój małzÓnek, z Wylączeniem mjenia przynaleznego do jego rnajątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samo.ządLl
terytoria]nego' ich związków lL]b od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegalo zbyclll W drodze przetargu na ezy podać opis mienia ] datę nabycia' od kogo:

1' ProwadŻę dzia|alnośc gospodarcŻą (na]eży podać formę prawną i pŻ edmiot działalnoŚci):

-osobiście: $:ą
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-wspolĘle z l_ryn^l o5
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości]
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\.. . 2' za.ządzam dziala|nością gospoda.czą

lub jestem przedstawic]elem pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

'osobiście: N'-ę'
-Wspólnie z innymi osobami:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym
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dochód

W

Wysokości:

V.

W spółkach handlowych (naŻWa' siedziba spółki):

-jestem członkiem rady ńadzorczej

z r"go Lirrłu or'ąsnąemte'a-'*'o'u ub'eoiy_r docroo wwvso-o''c N
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zajęć' Ż podaniem
lnne dochody osiągane z tytł]łu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
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skladniki mienia ruchomego o Wańcśca po\Ąyżej 1o oo0 złctych (Vr' przypadku pojazdów
mechanicznych należy podac markę' model i rok produkcji)
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nięte k'edyty i poŹyczki
zobowiązania pjeniężne o Wańości powyże]'1o ooo złotych w tym zaciąg
z jakim zdalzeniem' W jakiej
oraz Warunki' na jakich zostały udzie one (wobec kogo, W związk!
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iŹ na podstawie ań'
1ub

23j s I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Zatajenie praY'dy grozi kara pozbawięnia wolności'
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