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Uwaga:

'l, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego
_ JeŻeli
1tlpe]lego wypełnienia każdej z rubryk.
2,
Poszczególne..rubryki ni",nilau.iąw konkretnym przypadku
t----'- zastosowania,

,,nie dotyczy".
_ wpisać
3,
Osoba.składają9a

4.
5,

6,

-'

i

należy

oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów. i zonówiązań dó m4'ątłu
oJńńÓo i majątku
9bjętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie ńajątkowlm ódtyczy-ma.lątku w kraju iza granicą.
OŚwiadczenie o stanie malątXorłrlm obe;mri;e ,drni"z *i.Lytelnjści
pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia Żiwańó są iniormacj. j.*ń,',
B zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania Śłłaaalącego oświadc;;i.
"ięści;;;';;;i;"
położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Cu*"6*+

Po.ZaPoznaniu się z PrzePisamiustawy z_dnia B marca ,l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z2001
r, N|t42, Poz. 1591
Ni23, p:I.22O, nroz, |oŹ.-Ś5B, Ni 1fijpoz.'sisł, Nl,. 153, poz.
9r:1?2002.r.
1271 i Nr 214, Poz, 1806), zgodnie z arl.'24h tej Óstawy'o*i"i"r"r,
że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące ńoj
m"ńer, ooręnny:
l.

Zasoby pienięźne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..,...,

srooxi pienięine
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1. Dom cl powi*rzchlli: ......T*--.,., m?, o wartcści:....,.,.

2. Mieszkanie o powierzchni: ........l-.......... fr2,

o

wańości:

,

/,,łrr:L. ..ot{r{,t.
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

...

........, powiezchnia:. ....]l.....,

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód
i dochod w wysokości: ...&*.

q*\rt

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ..,.............

o wartości: .. .............

..V.

^ł*...
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\:r.V:.ł.

\\

1, Posiadam

udziałY W sPółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub
Pzedsiębiorców, w których uczestniczą takió osoby ńilezv pooać liczbę
i emitenta udziałów:

udziały te stanowiąpakietwiększy niż10 %udziałóww
spółce: ......Łi-ł(......Ofuc.\rn1

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ,....l,Ńr-.....,"

2,

Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych nalezy podaó
liczbę iemitenta udziałów:
-

. .,."....!łt1 C(.tĘ,*a .

a

.

.......

Z tego tYiułu osiągnąłen(ęłarn) y.,i,cku ubiegłym dochód w wysokości:
,.,,|r.ń...... .9.k;Ę.it_4..

lV.
1.

Posiadam akcje w, sPÓłkach handlowych

z

PzedsiębiorcÓw, w których uczestniczą takie osoby

udziałem gminnych osób prawnych

-

nalezy po"o"e liózbę i emiten[a atc;i:

lub

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akĄiw spółce: ....rł,.r\...,....o,!$fi.,hł...,

i,

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...l^i.(.......!.!vĘr-1.
..,

2, Posiadam akcje w innych spółkach

handlowych

-

nalezy podac liczbę iemitenta akcji:

":""""""""",
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochod w wysokości:.,.J,:..:k,.,....2..1.::l.,.:::/...",...

V.
NabYłem(am) (nabYł moj małżonek, z wyłączenjem mienia. pzynaleznego
do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej
prawnej,
jeJnostki
Ś"ńóńłou
iffiriatnego, ich
związków lub od komunalnej.państwow-ej-osoby
osoby prawnej n'asiępulącó ,ijńi", które podlógło .bv"iu w "d;j;;
pzetargu - należy podaó opis mienia idatę nabycia,'oó iogo:
........,,.....,iT---;

Vl.

1, Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (nalezy podac formę prawną
i

-

wspólnie z innymi osobami ..........,[,l:i,i.,...... a.(l,,.i. :,itt

:"1

pzedmiot działalności):

,

Ą

a.

Vll.
W spółkach handlowych
(nazwa,siedziba

spółki): .......J.r.,ą,..
...,r.l.i.r-tlr,ąl
"'1""'1

ą,

jestern członkiem
rady nadzorczej
(od kiedy);

Jłym dochód w wysokc lści:....l.łĘ..,,.r:l,ł:!:,.yrr,:1
._ ,.... ..,..
i., , ,,i ,. .. .". ,....
""'!i
......

vIIl.

lnne dochody osiaoanp
ż ł\,+1,1,, -^,
kwot uzYskiwanych

zkazdego

.

lub innej działalności
zarobkowej lub
zajęć, z podaniem
;

$tułu: ...!:) \|flil;.,x.,l;,lęn,

^

lx.
Składniki mienia ruchomego
o wartości pow
należypodac markę,
model i rok produk

cji):

1: 0oo zł (w
PzYPadku Pojazdów
rnechanic znych
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