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oŚwr.łoczr'mrE MAJĄTKowE
radneqo sminv

(mieJ scowośó)
Uwaga:
1. ogoba ek}adająca ośwladczenle obowiązana jeaE do zgodnego

z prawdą, śtara!.nego l' zupe}nego w1rtrlelnienia każdeJ z rubryk.
2. .Teżell poszczegdlne rubrykl nLe znaJduJą t' konkretn]m

prz)T)adku zaBtogov'anLa' naleźy w1risać Inlr dot'yczyI .

3. ośoba skladająca ośwladczenle obowiązana Jegt okreś1tć
przynależaość poazczeg3lnych składników najątkowych, docbódów
1 zobowlązań do naj ąlku odrębnego t uraj ątku objętego natżeńską
wspólnością naj ątkową.

4. ośwl'adczenle o gtanie naj ątkowl.n dolyczy
i za granicą.

5. ośwladczenle o Etanie rnal ątkow1rm obejnul e rórirnleż
r'1erzyEelności plenlężne.

6. W częścl A ośĘladczen1a zawarle są lnf o::macJ e Jalłae, w części
B zaś lnformacJe ni.Jawne dotyczące adresu zanLegzkaaia
składal ącego
nieruchoności.

ośwladczenie oraz miej scu polożen{a

czĘść A

,Ja, niżej podpisany (a) ,

po zapoŻnaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. L591- ota?
z 2002 r. Nr 23, poż. 220, Nr 62, poz. 558, Nr ].].3, poz. 984. Nr
153, poz. L271- i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspó1ności maj ątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Acjn.,r.l:{.ct.., a,,u !l./.l-.łY.ą..'.

najątku w kraju
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I.
Zasoby pieniężne:
- s.{9{Lł pienieżne zgromadzQne w walucie polskiej lt....,-.

.Iłl-\.'ś./.,F.. *lp..lr-los l-rCJJ..-. .VłO!;'ęłł:,!,h...'-7J. r."^,.r.

- środki pieniężne zgromad1o4e w walucie obcej: .
... ł'ł:i.. z!ęI|Ył,'.' l.... .-- --

rr.
1. Dom o powierzchniz a..'t(. ,l).*.'r. m2, o wartości: ...

tytuł prawny: .....
2. Mieszkanie o powierzchni : "..i .łi"ly,.,1 m2, o wartości:

Lytuł prawny: .....
3. Gospodarstwo rolne: I Irodzaj gospodarstwal .ł.-..l.(.. Ąo.l1714 yl .., powierzchnia:

o wartości: .....
rodŻaj zabudowy:
Eytuł prawny: .....
z Eego Eytulu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości ;

4. Inne nieruchomości:

:::l::::T:::..::::'.'.'.;,;i'....,J;J";"""' :'vat .1. . .

:::::::::: :::::: . ;C TL/

tytuł prawny:
/r:'r

ilL,
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IIT.
1. Posiadam udzialy w

osób prawnych 1ub
takie osoby _ należy

spółkach handlowych z udziałem gminnych
przedsiębiorców, w których uczestnic2ą
podać 1iczbę i emiEenEa udziałów:

udziały
w spółce:

te stanowią pakiet' większy niż 10Ł udzialów

z tego tyEułu osiagnałem (ełpmJ w roku ubiegłym dochód
w uysokości: . . ..4-.! ę . . . LLłl.7"., .n./'

2. Posiadam udzialy w innych spółkach handlowych - na1eŹy podać

,,,,,: , ,,,,.,.. ...,=:, {:!r:'/::: :::: : :: :::
z tego tytułu osiagnąIem (ę]any) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: . . .....l_._.nr] ...clvl7r.Y.....

rv-
1. Posj.adam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

prawnych lub przedsiębiorców, h' których uczestniczą takie

::::: ::1:::::::: 1':?: :dI,T:;:: :::tI:
/t

akcje te sEanowią pakiet większ1 !iż 10? akcji w spólce: ....
. . . . .''ą-ł! . .a9 l?ą|.Y.

z tegÓ tytułu osiągnąłem (ęłam) / 1 w roku ubiegłym dochód

::::::::l: ::: :: :::::::: !:lf:" ::: :::: ::::::: :::
2. Posiadam akcje w innych

liczbę i emitenta akcj i;
spółkach handlowych - naIeży podać

/'^r'C

z t'ego t'ytuŁu osiągną}em (ęŁam)
w wysokości i ..... ..-+ą l . ł)e

Jw roku ubiegłym dochód
Iqu r.'ł . .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego ma j ąt'ku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej ' jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków 1ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,

^l
,'"(
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1ub
tytułu

za1ęć, z
zatrudnienia

podaniem kwot
lub innej

uzyskiwanych

rx.
Składniki mienia
(w przypadku poj az

ruchomego o wartości powyżej 1o.ooo złotych
dów mechanicznych należy podać markę, mode1

i rok produkcj i) :

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o.ooo złotych, w t},m
zaciągnięEe kredyty i pożyczlKL oraz warunki, na jakich zost'ały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
-l.:::..:.:..:: 

;r, 
;; 

ł;$,,r,:.:::::: : : : :::::
.....'',

""/
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czĘść B

Powższe oświadczenie składam świadomy(a). iż na podstawie
arE. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ro.!.,'.,tc .nnnc;.. .L? ,C.t!.Ąc /? .
(miel sco1ł,ośó, dąta)

_t
/tł(.
(podpis)
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