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1. osoba skladaląca oswtbdczenle obowiązana jest do zqrodnego z pr:awdą, starannego 1zupe}nego

w}pełnienia kaŹdej z rubryk -

2- Jeże|i poszczególne rubr:yki nie znajdują w konkretn\.m pIzlrpadku zastosowania, naleŻy wpisać

,,nie dolYczY".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okr:eś1ić prŻ],'należność poszczegófnych składników

ma]ątkowych, dochodów i zobowiąŻań do majątku odiębneqo i majątku objęŁego małżeńską

wspó1nością maj ątko$7ą -

4. oświadczenie o stanie majątkow}'n dotYczy najątku w kIaju 1 za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkow]łn obejmu]e iówoieŹ wierzytelności pienlężne.

6. w cześci A oświadczen-ia za\'alte są informacje ja\.rne, w c2ęści B zaś infolTacje nieja!"'ne

dotyczące adIesu zamjeszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nie]ruchomości '
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radnego qnlin'r
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(miej sco\'ośó)

CzĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), . ..5ś.t|19.t1!?-.. . .Tl0.Ji (? 9{ 1fi Ąo p C l\Slc (
qJ""" "" '

1imiona i naŻwlsko oraz naŻwisko lodowe)

S (s

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B ma':ca 1990 l. o samorządzie gminnym |Dz' U' z 2aa1

t. Nr 7Ą2, paz- !59l araz z 2Oa2 r. Nr 23, paz- 22a, Nr 62, paz.55B, Ni 113' poz' 9B4, Nr 153/

poz. I2l7 i N]. 214, poz- 1806), zqodnie z a]:t " 24]n tej r.rstawy oświ"adczam, że posiadam wchodŻące

l.r skład ma}żeńskiei wspólnośc.i majątkoweJ 1ub stanowiące nój majątek odrębny:

(mrej sce zatrudnienia, stanowis ko 1ub funkcj a )

T.

zasoby pieniężne:

- ŚrodĘi oienieżne zqrołsad?one l'J

., \.q .h cli u rl *t \.' o1"
- środki pienięŹne zgIomaclzone w walucie obcej: -....i\-u:,. Dł.!!+|

- papiery waltosciowe: v r'; u9i1 !{l

..... na kwote: .....}]\Ę...!qiK).l

II.

1- Dom o powier:zchni: --'--'-a. .-- fil2, o wartości:

tytuł prawny:

2. Mieszkanle o powierzchni: ..--:''-.-'... m2, o vartości: __--...'
r r L, p r akny:



]' Gcspcc3:ś:?o .c]ne:
rcc]zaj gcspcca;5t',/a: .. -. . ']-\\L . }?i.ilta! ., pcwi3;Żchnia: ..;;
o wai1]ości: -.---
.odu aj zabucowy:

L_vLul pr_-hn/: ..,, - - -.
Z tego tytułu osiąqnąłem(ęlam) $/ roku ubiegłY'n przychód i dochod w 'ysokosci: J)l!'!,)i'!9]
4.'Inne niei.rchomości :
pok L-.lcnn ia: .. '..\ll:...!.łl:'Ś{\

o wartośc.i:

IlI.

1- Posiadam udzia}y w spółkach handlowych Ż r]działem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców/

w któiych uczestniczą takie osoby _ należy podać 1iczbę i emiŁenta udziałó\':

tytu] plawnY: .."';

udziały te stanor'ią pakiet większy niż 10* udziałów w spó}ce: _'__::__-

z tego t]rtu}u osią9'nąłen(ę}ajn) \ł roku ubieqł}m dochód w wysokości:

2. Posiadam udzialy w innych spółkach hand]owych'należy podać liczbę i emitenta udziałów:

..... .!rY.. !i.''.91

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w Ioku u]riegł\rm dochód''/ wysokoścl:

IV.

1' posiadam akcje w spó}kach hand].owych z udz.ia}em gminnych osÓb plawnych lu.b przedsiębiorców.

w których uczestniczą takie osoby _ 
^ależy 

podać liczbę i emitenta akcji:
\ t9...)?r.'\P)

akcle te stanowia pakjeL wrekszy niż I0g akcIi !' spó}ce:

z tego tytu}u osiągną}em(ę}am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
\{rt- r):i"( u \

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na1eŹy podać liczbę i emitenta akcji: '"
y.\L...D?1.\9,1

Z teqro tytuiu osiągną}eln(ęłam) w roku Ubiegł!łn dochód ht wysokości:
ŃL iciLicl\



Nabyten(aln) {;rabY] mój rnai:cne]<, z'łyiącz.'i:'!.!n mienia przynafeŹi]ego do jego na]ąiku od.ębnE-co]

od ska.bu Państwa, innej państ'o!"ej Ósoby pr3,'nej' jednostek samorządL] terytorialnego. 1ch

związkÓw fLrb od komunalnej osoby pial'nej następujące mienie, które podleqa}o zbyciu w droclzg

przetargiu na.Leży podać opis mienia i date nabycia, od kogo:

. . N\!. !l'1ql

VI.

].. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (na1eży podać formę prawną i p].zedmiot dzia}alności):
\\!ł . D?]1!łt

- osobl'ście

Z teqo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m przychód i dochó.] w

2. zafząd.zan. działa.lnością gospodalczą lub jestern prz eds tawi cie 1em

działa-Iności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) :

wysokości:
pelnomocnikiem takiej

\ll.*.....r).2]1a\
_ osobiście -..:=

- wspóln'Le l i nn}m_i osobanli .:- _

Z tego tytułu osiągną}en (ęłdm) v.] roku ubieg}}m dochód w wysokości: ....:a....

VTT .

w spółkach hand]owych (naz\,.a, siedz.iba spółki) : . ... $i-. -i c1{ c/Ą

' jestem cz}onkiem zalządu (od kiedy) : ... _ - - -. - '

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy) :

z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w r:oku ubiegl}'& dochÓd w wysokośc]-: .st..\)ail.a-\

VTTI,

Inne dochody osiągane z t\.tu-}u zatIudnienia 1lń innej działaLności 2arobkowej .Iub Żajęc, z

L^-.



skladniki mienia Ilici]cmego o waiiości ccłj'żej 1o ooo złotych, 
-( 

,,,/_ pr: ].pac1ku poja:iol' mechaniczrvcj.)
należy podać malkę, rnodel i'Iok p:rodukc] 1) , . .. .!lF.. . .a']l.q ] _

x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyŹej 1o ooo złotych, l.' t]nn zaclągnięte kIedyty i pazyczki
oraz warunki, na jakich zostały Lrdzielone (wobec kogo, t"' związku z jakim zdalzenien, w jakiei
!.'ysokości) : .. -. -.. -.' - - - -.. -i'ciąul



Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) , iż na podstavrie art- 233 s 1Kodeksu kalneoo za
podanie niepaawdy ]ub zatajenle pral.7dy grozi kara pozbawienia wolności.

\iLs(Ć /a.cP p21t1 /l.,fO *uot-
(miejscowość, data ) (podpis )


