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Uwaga:
l. Oioba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienie ka2dej z rubryk.
2. Jez;li poizczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisr6bisdgl8s:.
3. Osoba skladal4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2nosd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2eriskq wsp6lnoSciq majqtkow4.

4. Oswiadczenie o stanie maj{tkorym dotycry majqtku w kraju i za granicq'

5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne'

6. W czgsci A o6wiadczenia z{warte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne

dotyczece adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polo,enia

nieruchomo5ci.
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po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym @z- U'

z20li r.poz.l875), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad

mal2ehskiej wsp6lno3ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrqbny:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej /1o N at

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: .....,.. ,./,f-.....

- papiery wartoSciowe: ........1!l?.9....

na kwotg: ...,.,m&e..
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II.
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wartosci: ....... ./.k.e....
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powierzchnia

Ltu

udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

yhm
&4,.,"

I . Posiadam
przedsigbi
...0?1.e

udziaty te stanowi4 pakiet wigksry ni2 10% udzial6w w s pcAce: .r?1.C...dQ.

Z tego tyufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko !ci: .tT.!lC- btgry - -

2. Pos h sp6lkach handlowych - nalezy poda( liczbg i emitenta udzial6w: ......

Z tego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: /7.tt'Q.aetjr*y

IV.
I . Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji:przedsigbio196y,
//r1e olotM..., -..,.,....,...,.,,,, J. ,",?y

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0o/o akcli w spctlce: ...(771L

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok ofici: aab-cl,a!.<1ry - -

2. Posiadam akcje winnych sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji: ................
.....ft??. 9......O.!d,.Ac 34./................IJ

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ftt:I.&.
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tyul prawny:

2. Mieszkanie o
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .

o wartoici:
rodzaj zabudowy: ........an:.e...
tyul prawny:
Z tego tttuh) osi4gn4lem(glam) w

wartoSci:

m2, o

. m2,

.a?te...datgEV..

przych6d i doch6d w wysokodci:

z
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia
odrgbnego) od Skarbu Paristwa" innej panstwowej osoby
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej
nastgpuj4ce mienie, kt6rq podlega{o zbyciu w drodze przetargu
nabycia. od kogo: ... /l!-.*Z....A.d9sRt

przynale2nego do jego maj4tku
prawnej, jednostek samorz4du
lub zwi4zku metropolitalnego

- nale|y poda6 opis mienia i datg

vL
gospodarczq (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci): .........

- osobi5cie ..../.:r

- wsp6lnie z innymi osobami /IkQ...

Z tego Oitulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci

??9

(

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedsuwicielem pelngmocni

dzialalnoSci (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzial alnotcil: f/.?:t.€...P-l$c3*1.
kiem takiej

- osobiScie .....0x1e az.a

- wsp6lnie z innymi osobami ..{xC...

Z tego tytulu osiqgn4tem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok osci: .ft?1.?...t*rfo*t/..........,/ J

uI.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...ma.....ddge'14,/.

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....f.fk1A....

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...m4.e....

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..ruk"....Ob4.d21

Z tego tyufu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok oici: .021?. ?v

z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego qtulu
.3. LL
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VIII.
Inne dochody osiqgane z tyhrlu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6,



x.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
melhanicznvch

/EuGfof -
nal podai arkg, mgde

trM.,.
lirok produkcjm
:lcoq

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto5ci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo. w zwipku z jakm zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): .... 1!1ap-....(,tO.t'qcazrr ""'J'-""""""'
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Pow)Zsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

...j.!i.z't 2,1. 04. Uz.t
(miejscowoSC, data)
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