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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidei z rubrylc
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisa6!isiq[q].
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6tid przynale2no6d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego malierisk4 wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigZne.

6. W czgSci A oswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polo,enia

nieruchomoSci.
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funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.

z20li r. po2.1875), zgodrie z arr. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malzeriskiej wsp6lnodci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgtomadzone w walucie polskiej: ..'84rr

*"lk ;;;iA; ;;;;;i^* ; ;;i;;ffi;;j; n)?

- papiery wartosciowe: ... /)/(t-..

na kwotg: ./)./.(..
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II.
1. Dom o powierzchni:

qtul prawny:
Dom o powierzchni
tytul prawny: ......

2. Mieszkanie o po\?l
tyturlprawny: .Ol(..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj go
o wartodci: .....

4. Inne nieruchomoSci:

0
o wartoscl

z, o wartoilci: l)l(!.

(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w *ysokoici: Q.E-.

kfufuq aaW,wierzchnia: 2 $9fiB.tb . .

(d{:::: ::: . . doff
powierzchnia ..t)10.

;;;;;;, o jC d0
tltul prawny .nrc

ilL
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

nrzedsi
'..n.tc..

w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:
a

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz l}youdzial6w w spolce: ../).1(..

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ..f)j.C..

*ltyy"
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2. Posi
.nt.e...

innych sp6lkach handlowych - rnleiry poda6 liczbg i emitenta udzial6w: ......

Z tego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .O/€_...

przgdsig
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rcow kt6rycT:::'Y *::::::: :1::i ::i:: ::::: : :::::::: i:l:?

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0Yo akcji w s;:it;;; iii
Z tego ty.tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wyso

Zte

8IH
2. Posiadam,akcie w.innych sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji: ...n'lsuYlW 

:: :: :: : ::: :
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0 ri:ffirf,fllff:
(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

rodzaj
tytul prawny:
Z tego t).tulu

Iv.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z rtdzialem gminnych os6b prawnych lub
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl1czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podpgap zby_ciu .w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg
nabycia, od kogo: .. n/8.. dAqZA{f-.

1. Prory spodarcz4 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnodci)
,A//?..
- osobiScie .

VI

- wsp6lnie z innymi

':;;;;;;;i;d;-da?z

- wsp6lnie z irnymi osobarni .2/L1.

Z tego t).tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:,/f/21

vI
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spttlk\: l7/.2..

jestem czlonkiem zarz4du (od kied): /)/(...e?r4
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): A/(.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: fl/(...

I ZAIO lub
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2. Zuzqdzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelno_prognikiem tartei /
dzialalnoSci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .ruf-.2?47..€'.lz ....

vIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia

z kaz4ego
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Skladniki mienia ruchomego o wartodci powyaei 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

wtffirii:::fiu::wyfll|Jiwfii*ranat ;m
x.

x.
Zobowi4zaria pieniEzne o warto6ci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kedyty i pozyczki

wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
oraz warunki, naJakich udzielone (

wysokoici): ./),/.€..

4

PR

7



powisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

R-d'rzaA/-ffi:Wo
fiiejscowosc, data; (podpis)
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