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" i,1i',i'":;;ił)ril Lrłtlerlyy
].. osoba składająca oświadćzenie óbołiązana jest d-6 zgodnego

z prawdą, staTannego i zupełnego w}T)ełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnl'm

prz)4)adku zaatosowania, należy wpisać nnie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jesŁ określić

przynaIeżność poszezególnych składników majątkowych' dochodów
i zobowiązań do majątku od!ębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością ma jątkową.

4. oświadczenie o stanie ma jątkow]'m dotyczy majątku w kraju
i za granicą.

5. oświadczenie o stanie ma jątkorq'm obejmuje również
wierzyte1ności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części
B zaś informacje nieja!łne dotyczące adresu zamieszkania
Ekładającego
nieruchomości.

oświadczenie oTaz miejscu położenia

czĄść 
^

Ja, niżej
A-Itt

'C2r.illiA-

s(dł/łr'.:

po zapozTlaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminn}łn (Dz. U. z 20aL r. Nr 142, poz. 1597 oraz
z 2002 r- Nr 23, poz- 220, Nr 62, poz. 558, Nr 173, poz. 984, Nr
153, poz. I27! i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h Lej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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I.
zasoby pieniężne:
- śr^gdk j _piepipżne zgromaglzone.w

. /2 /.('' l (,. . fr/- z/.r11. ."Ł (. y (J.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

...' na kwotę:

II.
1.

2-

3. Gospodarstwo rol"ne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

I 14,^^
. /(/.t (. .L/A:f.Ll.?. , powierzchnia:

tytuł prawny: .... 'z Łego tytułu osiagnąłem (elam) 
^w -Joku

i dochód w wysokosci . )1ł+1Jr-u/.'. Qł l ł. . (,
1nne nieruchomości: : J

rodzaj zabudowy:

4.

tytuł prawny:

sLrorLa2z6 

łr'
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III .

1. Posiadam udziały w

osób prawnych fub
takie osoby - należy

spółkach handlowych z ldziaŁem gminnych
przedsiębiorców, w których uczestniczą
podaó 1iczbę i emitenta udziaŁów:

udziały
w spółce:

l-e stanowią pakiet- większy niŻ 10Ł udziałów

z tego tytułu
w wysokoścj_:

2. Posiadam udziaŁy
liczbę i emitenta

- na)-eży podać

IV.
1.

w wysokoŚci :

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych fub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać }iczbę i emitenta akcji:

z tego tyLułu osiągnąłem (ę łam) w roku

ai.ć r'bĘńY
akcje te stanowią pakiet

z Leqo tyLułu
w wysokości:

2- - na1eży podaÓ

:..:.::: ..:.:... .. . .-.u.ii.-.'/.ł'fu-r')'.ą'.'.. ' :::::::.::
'."{J ubj egl }rm dochódz tego tytulu osiagnał em(ełam) w-

: *::::::] '.::::. : ... n|ie.'.dąt-vcĄ ' '"'-''o (
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków ]ub od komuna1nej osoby prawnej następujące mienie,

Posiadam akcje w

ficzbę i emitenta
innych
akcj i :
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kt'óre podfegało zbyciu w
mienj_a i datę nabycia, od

drodze przetargu - na1eży podać opis
kogo :

vr.
1. Prowadzę działa1ność gospodarczą (należy podać formę prawną

i przedmjot działalności) : .. .. ....../
..łile.q.aF{ca

- osobiście ......v ' -()....

2.

* wspótnie z inn1łni osobami

przedstawicie1em pełnomocnikiem takiej dziaŁa1ności
podać formę prawną i przedmiot dzia}a1ności):

przychód

j estem
( na1e ży

- wspóInie z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem ( ęłam) w roku ubiegłym dochódz
wysokości: .....

n4.ę ł,?ńil ' '

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :
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VTII .

Tnne dochody os1ągane tytułu zatrudnj-enia lub innej
działa1ności zarobkowei lub zaiec' z oodaniem kwot uzvskiwanvch
z każdego tytułu: da,ł,-"dq.?p..dłtęs.ąI .c/.'at..lł't4t.u/c' jlo8..bslł,
.n?}łp:.---.-- .'.c...

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych na1eży podać markę, model
i rok produkcji): .

J.r.....
. . . . Bń n.o e]. i.a<}. .'.Ó. só'haĘ-. 

-.hą 
EB Ć i;.ut s. . .a'.0'. : tt:tł 

v nd aua
. .ęJ...

x.
Zobowiązania pieniężne
zaciagniete kredyty i
udziefone (wobec kogo,

o wartości powyżej 10.000 złotych, w t}'rn
pożyczkL oraz warunki, na jakich zostaLy
w zw|ązktl z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):
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Powższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawieart. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie niepraway 1ubzatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wótności.

'Ętł:/pu rr. .2/. .(t .ĘDil.,. .
-J (miej scowosc, data )

czĘsc B
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