o

Ę:Ąt)

t}
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:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą' stalannego i zupełnego
w],.pełnienia każdej z rubryk.
2- JeżeljL poszczeqó1ne nńryki nie znajdują w konkIetnt'm praŻ}.padku 2astosowania' nafeży \.pisac
,/l1rę qoLyLZy

.

3- osoba składająca oś],riadczenie obowiązana jest okreś1ićpiŻ}.oaLeżnośćposzczegó1nych składników
najątkorłych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością maj ątkową 4. oświadczenae o stanie majątkow}an dotyczy najątku w klaju i Ża glanicą.
5. oŚw1adczen.ie o stanie majątkow}n obejmuje również wlerzytelności pieniężne.
6. w częŚci A oświadczenia zawarte są informacje fawne, w częściB zaśinformacje nieja!"'ne
dotyczące adresu Żamieszkania sk}adającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(imiona i nazwlsko oraz nazwisko rodowe)
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(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)
po uapoznanju się z plzepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminn).m (Dz. u. z 2001'
r. Nr. 142, poz. 1591 ataz z 2002 r- Nr 23. paz. 224, Nr 62, poz. 558, N. 113' poz. 984, Nr 153,
poz. l2'll i Nr.2147 poz. 1806), Żqodnie z att" 2Ąh tej ustawy oświadcŻam,że posiadam wchodzące
w skład małżeńskrej wspóIności majątkowej lub stanowiące nÓj najątek odr.ębny:
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Zasoby pieniężne:
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2. Mieszkónje o powierzchni: ....''a..'. --.-. r2, o wartosci:l..:.\,..:....i..,..'..)..'.ł''....
L}ĄUI prawny: '..+;'.i.'J:'.-:..\...'\]'.-.\r\|"'..*..., '..l'..].t, u'J,'....

3. Gospodarstwo rolne:
rodzoj gospodd-rstwa:......\.'f-...f-.:.ll;:'.'l.

., powre-zcnnia: ..;...,..

o wartości:
aodzaj Żabudowy: ..:. -...'..

tytuł p.awny:
z tego tytułu osiągnąłem{ęłan)w roku ubieg}\.n przychód i

4. Inne nieIuchomości:
powierŻchnia: ......\\;;'..N !1'9'

dochód }' wYsokości: ---.:..

--

l.

o wartości:

tytuł

prarnrry:

.-
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udŻiałem qminnych osób prawnych 1Ub przedslębiorców.
w których ucuestniczą takie osoby _ na]eży podać 1lczbę 1 emitenta udziałóW:
r,.rf f ',q ulY

udziały te stano}'ią paklet większy niŹ 10g udz1ałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłlrm dochód
2.

Posiadam udz.ia}y w innych spÓłkach hand}owych

z teqo tytułu osiągnąłem(ęlam)

w wysokości;

- na1eży podać liczbę i ernitenta udziałów:

w roku ubiegł\.m dochód w wysokości: ....:::--.

IV.

1.

Posiadam akcje w spólkach hand1owych z udzia}em gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorcói.',
w których uczestnicŻą takie osoby - należy podać ficzbę i emitenta akcii:
il, i. r.J I
\,':

akcje te stanowią pakieŁ większy niż 1o3 akcji

spółce: .'-=-.-.

u tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje

w innych spółkach hand]owych

N\V
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- należy podać Iiczbę i emitenta akcjl: -..

Z tego tytułu osiągnąłen (ęłaIn) v Ioku lrbiegł}łn dochód w wysokoŚci: ...-1

V.

Nabyłen(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mlenia p!z\ma]eżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa' ińnej państwowej osoby pjaar'nej, jednostek samorządu terytoriafne9oI ich
związków 1ub od komrrn;lnej osoby Prawnej następujące nienie' które pod1egało zbyciu w drodŻe
prŻetar$l - na1eży podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1]ę )JlJ:{1

- wspólnie z

innymi osooami .....N.iE-

z tegro tytulu osiągnąłem (ę}aln) w roku ubieg1}m pIŻychód i dochód w
2. zaiządzat' działalnościągospodarĆzą Iub jesten przedstawicielem
działa1ności{nafeży podać forme prawną 1 przed.niot działalności):

- osobrście
- !'spólnie z innyrti osobami

.-

-i.

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w loku ubiegłym dochód w v'ysokości: ..-::_

vIr.
W

spółkach hand]owych (nazwa, siedziba spółki)

- jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy) :

: . '.N.[,. - .!.rl.t !i]

.

- jestem członkiem rady oadŻorczej (od kiedy)
_ jestem członkiem kofuisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytu}tl osiągnąłen(ęła.n) w roku

1ń1e9ł1'rn dochÓd w

wysokości: - - '':iŁ.. !:J.l.'(1{] .--...

VTII.
rnne dochody osiągane z tytułu zat.udnienia 1ub innej działa1nościzarobkowej 1rJb zajęc,
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składniki nienia

wartoścl powyżej 10 000 złotych (w przypadku
i rok produkcji): --.. '{\q'...?21(qł\

ruchomego o

naleźy podać narkę, node.1

poj azdów mechanicznych
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o \łartościpowyżej 10 000 złotych, n' t)łn zaciągrtięte kIedyty i pożyczkl
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karneoo
podanie nieprawdy lub zatajenie pra\rdy gtozi kala pozbawleĄla wolności.
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