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Uwaqa:

1. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana je.t do zgrodnego z prawdą, stalannego i zupełnego
w],pełnienia każdej z aubryk.

2. Jeże1i poszczególne rubryki nie znajdują w konkIetn\,m prz\rpadku zastosowania, należy wpisać
,,Ąie doŁyczy" '

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtiĆ przynaIeżność poszczegó1nych składników
majątkowyĆh, dochodów i zobon'lązań do majątku od].ębnego i majątku obiętego małżeńską

a
wspó1nością majątkotdą.

oświadczenie o stanie rnaj ątkow\.m dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenle o stanie majątkowym obejnuje również wierzyte.lności pleniężne.
w części A oświadczenla zawalte są informacje jawoe' w części B zaś informacje nieja!łne
dotyczące adresu zam.ieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenla nieruchomości ]

6.

czĘśĆ A

Ja, nLżejpodpisany(a), 5-tlT$T.'Ś... l9\!.\ę:{'ff19i\cr1sr1
(lrniona i nazvrisko oraz nazwisko rodowe)

0,Ą . oi iqu8Lrlodzony (a) . -

ĘBE8Y T

-;-,"^- zatrudnienia/ sŁanowisko 1ub funkcja)

po zapoŻnanlu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorŻądŻie gminn]m (DŻ. u. z 200l
r:. Nr 142' poz. 1591 alaz z 2aa2 r. Ńr 23' Poz. 22a, Nt 62, poŻ- 55B, Nr 113/ poz- 984, N]. 153,
poz. 12'7']- i Nr 214' poz. 1806)' zqrodnie z att- 2Ąh tej ustawy oświadcŻam, że posiadam ''chodzące
\ł sklad małżeńskiej wspó1ności majątkowej lub stanowiąĆe mój najątek odrębny:

I.

- środki pieniężne zqlomadzone w wa1ucie obcej: \\E ń]\aV

- papiery i/altościowe: \ii- ilójY Lrrl

'...- na kwotę:

1. Dom o pov/ielzchĄi: ...'...-_.....'.... m2, wartości:
II,

o

ty-ui prawny: .. ....:1 -. ... . . .,.i..
l. Mleszkanle o DowLerzchn , '.oł.a'-".--;; . "";;;...;^pLL.-- Dt-1;i. 'i
;';';;;;;;, tip,tiil n*ięu;"" Ńą,tl% .. ] ''



'' cosoooa-sL'o roLne: rrrrl ilDirtcJy
rodzaj gospodar.stwa i ........\.\.Ę...::Yf . 

" 
':-: powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuł prai'ny: ".. .

z tego tytulu osią9nąłem(ęłan) w roku r-rbieqłym przyĆhód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
irl E fuiqQq

nÓU l a rzcnnla:

o wartości:

tvtuł prawny;

III.

1.Posiadamudziaływspółkachhand1owychzudziałemg.rninnychosóbprawnych1]'rbprzedsiębiorców,
w których ucŻestniczą takie osoby _ należ^y podać_łiczbę i enitenta udzia}ó!':

N1E.....DAi.{.?.Y.

udziały te stanowią pakiet większy niż 108 udziałów w spółĆe:

Z tego tytułu osiągnątem (ęlam) il roku ubieqłyn dochód w wysokoścl: "':l'"'

2. Posiadan udziaty lł innych spółkach handlowych - na1eży podać ]iczbę i emltenŁa udziałów:

z teqo tytułu osiąqnąlen (ęlan) w loku ubiegłj"n dochód w wysokości:

rv.

1. Posiadam akcje w spó}kach handlowych z udzia}en gminnYch osób plawnych lub przedsiebiorców'

w których uczestniczą takie osoby - na1eży podać/Iiczbę i emltenta akcji:
NiŁ ..}'i'v.q+.1.......

akcje te stanoi"'ią pakiet większY niż 10t akcji w spółce:

Z teqo tytułu oslągnąłem(ę]am) w roku ubiegłFn dochód w wysokości: ' ]]]

2. Posiadam akcje !ł innych soÓłkach hand-owych _ naIeżV podać li
.Ń\E. .. \oj.$. !.:ŻY. . ..

czbę 1 emltenta akcji: ..-

Z tego tytlrłlr o5iągnąłern(ę}an) w roku ubieg}\rm dochód w wYsokości: "-:



V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, Ż wy}ącŻeniem mienla prŻynafeżnego do jego majątku odr:ębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorzadu terytorialnego7 .rch

z.niązkó\ł lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które. podlegało zbyciu w drodze
p"lelargJ - naLeży pooac opLs mienia _ oalę naoyc-a, od kogo: ...$.{.ę....}tłi.Y.?9.......

1. Prowadzę działa1ność gospodalqzą
Nł

(naIeży podać fomę plawną 1 przedmiot działalności) :
Ę '...Da i.Y!.{k..

- osobiśĆie

- wspó]nie z inn}mi osobdmi .........

z tego tytułu
2. zarządzam
działa1ności (na1eży podaĆ formę praw!ą i pIzed.'nioL dzidlalooścr) :yri p6ivuQ
- osoblście

- wspólnje z innymi osobdmi ' ......-::.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w r:oku ubiegł\m dochód w wysokości:

osiąqnąłem (ęłam) !' roku ubieq-l!fl przychód i dochód w

działalnością qospodarczą 1ub jestem p!zedstawicielem
wysokości:
pe}nomocnikień takie'i

VII.

Nłl: D0IYCłqW spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) :

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy) i

- jesten czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

' jestem czlonkrem komLs. i rewl2Vinai (od k-edyl : lll ....
.----.-41 -

z Eeqo tvtułu osjąqnąlem(e}dmJ w roku uoieg}}'rr dochod w !0Ysokości:

VTII.

Tnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia fub innej dzlałafności zaIobkowej l\rb za)ęć, z

:i"{! -lis^3



skŁadniki mienia ruchomego

naLeŹy podaĆ markę' mode1

złotych (w plz}.padku po j aŻdó!' mechanicznych
IOiueq

o wa.tości por'yżej

i rok produkcji): ..
000
\L

10

.\

zobowiązania Pieoiężne o wartości powyż€

olaz warunk_L, na jąkich losLa}Y L'ldzje]or

wvsokości), . (ręAł.....rł{Y$a+lw.
. rl . 

"<:o[-(i\..ł.-ł0Ńfu].\q{łń.łfiw....a,o!19f !..
.'.. iJ.........1..._-r.......



Po\']yższe oświadczenie
podan.ie nieprawdy 1ub

składaI śwladomY(a) , 1Ź na

Żataj enie prawdy grozi kara

podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego
pozbawienia wo1ności.

(ł!iej scowość, data) (podpis )


