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Uwaga:

]. osoba sktada'iąca oświadczenie oboh,iązana jest do zgodneqo z pra\'dą/ staranneqo i Zupełneqo
htypełnienia każdej 2 rubiyk.

2. Jeżeli poszcŻegó.Lne rubryki nie Żnajdu]ą rł konkretn}'Tn prŻypadku Żastoso!.rania/ na.leży wpisać
.,nie dotyczy".
3_ osoba składa]ąca ośw'iadczenie obowląZand ]est okreś]1ć prŻyna]eżność poszczegótnych sk}ac]ników

majatkol'ych, dochodów i .obo\^'iązań do majątklr odrębnego i majątku objęteqo małżeńską
r'spó}nością ma] ąt kową.

4_ oświaclcŻenie o stanie majątkolł}rm dotyczy mająt}.u L, kraju 1 za granicą.
5. oświadcŻenie o stanie ma]ątkow}.rn obe]muje również wierzyŁe]noścj pieniężne.
6' W cŻęści A oświadczenia za\'alte są 

'nformacje 
jawne, w cŻęśc]' B zaś infoĘlacje n1e]alnne

dotycŻące adIesu zamieszkanla sk}adającego oś\'iadczenie oraz miejscd po}ożenia nleIuchomości'

czĘŚĆ A

/7.)7
]a' n]Że1 podojsónyla) , --.l' '. l.'. i: .'... .-:.-.'..''' {.':.' ..,. ....

(imiona i nazwisko oraz naz!,7isko rodowe)
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po Żapo'naniu się u pIzepisami u.tawy Ż dnia 8 marca 1990 I. o samolządŻie gmin.}.m (Dz- U' z 2Oa1
]r' Nr 142, poz. 1591 oraz z 2ao2 r. Nr 23, poz- 2Żo, 1']r 62' poŻ. 558, NI 113, poŻ- 984, Nr 153.
paz' !ŻlI r Nr Ż14| po:. 1806), zgodnie z art. 2ĄYj te] ustavry oświadcŻam, że posiadanl wchodŻąĆe
w sk}ad ma]żeńskie] \{spófności mająt](o'Jej .lub 5tanowiące mój majątek odrebnv:



3, GospoCarstwo !oLne:
'> L \. t'.t) )., )

Ioor,dj qospodarstr.d: -.....'.!........'..:..:..1. - -'' :'.. -'

o l''aItośc: l

rodu aj zabudowv

tytr-rł plawny:

z teqo tytułu o5rągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\'m przychód

4. Ione nieruchomości:

1rr.

] ' Posiadam udŻ.iałY w 5półkach handtowych z udŻiałem gEninn]/ch oŚób prawnych 1ub przedsiębior:ców'

w któr\lch ucŻestniczą takie osoby - nafeży podać ]iczbę i ernitenta udziałów:

) ./,,/

rrdzia}y te stanowią pakiet więl.szy niż 10ż udZiałóW w spÓłce:
/.'. )-, ; ,

Z tego tytu}u osiąqną}em(ęłam) w roku ubiegł\'m dochód w wysokośc'r:
, /-a....1 .:-. --..... .

2' Posiadam rldzia}y w innych spół}:ach handlo\łych należy podać liczbę i emrtenta ud7ialów:

r'. /= ,:) -', .,

Z tego tytułu o5iąqnąłem(ę1am) w roku ubległy-nr dochód w wysokośct:

IV.

1. Posiadam akcJe w spółkach handlowych z udŻia}em qninnych osób prawnych lub przedsiębioiców,

w Ltórych uczestniczą takie osoby - na]eŹy podac liczbę i emjtenta akcji:

--. 
--: f'. -?)J

dkcje te stanowią pakiet większy naŹ 10Ł akcji w spółce:

Ż te9o tytu.Lu os i ągną] em ( ę} am ) w r:oku ublegf]'m dochód w wyso}rości:

......r/.,,
2. posiadaln akcje w 1nnych spó]kach handlowych - naLeŹy loaae nczve i emitenta akcji

Z tego tytutu osiągnałem(ęłam) w ro].u ubieg1]'']n dochód w w|sokoścr:

. -.-..>.t.. r'.. -. -..

polvierzchnia: .......

i dochód w ,.rysokości:

. . . . ./:71'/................: . . .. .. .



V.

I]ab]/łem(am) (naby} mÓ] mółżone](, z WVłącŻenjem fileILia przyna]eżnego do ]ego rnaJątku od::ę]rnego)
od skarbu Państwa, innej państh'owej osoby prawne], ]ednostek samorządu ter],tor.ia]nego, rcn
z(riąZków ]ub od konruna]nej osoby prawnej następujące nienie/ które podlega}o Żbyciu w drodze
prŻetargu - należy podac opis mrenia i datę nabycia, od ]iogo:
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zobowiązania pienięŹne o waltości powyżej

oIaz warunki. na jaklch Zostały udzielone

x-

10 000 złotych, w t),m zaciągnręte kredyty i pożyczki
(wobec kogo, w związku z jakim zdarzenlem, w jakiej

l7.1L1' '..Łł7/(.a.'7



Pa\,łyższe ośwlacczenie 5kiadan śwjaocnyla), )7. na pods]]aw:e ar:t- 233 s 1 liodeks'J ka.:]eoo za

pcdanie niep-ra\'d}' frb zataje.re prawc]y qroŻi kar'a po:baw_'enia ljoLnośc}'
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