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1. osoba slłł.aoa1ąca

czĘŚĆ n
Ja, niżej podpisany(a),

i.zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym pruypadku zastosowania, nateży

wpisać,,]ti€ dotvczv,,.
3. Osoba.sk|adająca oświadczen|e obowiązana jest okreś|ić paynateżność poszczegó|nych

składn|ków majątkowych, dochodów i zobowiązań do.'jiątru odębnego i ńająttu
9bJętego malżeńską wspólnością majątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy młłtxu wkraju iza granicą.
5. oświadczenie maJątkowe ouejmuje również wieńyteIności pieniętne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informa"ie ;awne, w części B zaś informacje

n|ejawne doĘczące adrcsu zamiesziania skłałającego oświadczenie otaz miejscapolożenia nieruchomości.

obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego

lJftcń.il;; .A{oru'
(imiona i nazwisko oraz naałisko rodowe)

urodzony(a\ ...I..QK...0J,1S.k.8.r .. w,, ..

(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub fun kcja)
po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U,
?,2P1r. Nr142, poz. 1591 orazzzciozr. tr l izg, $i i. izo, Nr62, poz, ssg, Nr 118, poz.984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z irt. ząn tej ustawy oświadczam, że posiadamwchodzące w skład maEeńskiejwspótńośó maiątiońe; luu /
t.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: , , uiu'',, ,

środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: ....'. '[t{Ł...d



papiery Wańościowe: ..........[l.lo eĘ"t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokoś a: .a.,a,=&
4' |nne nieruchomości:

rodzaj gospodars twa: ffi.,,&0'i*l.g'':..ai]/ótp,u,ł-..'', powierzchnia: . ',5,..0 /dł ',lll*',
o wartości: '...'.3.0..ai,0,,,.;',' . . l

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spólce:

1il.

1' Posiadam udziały W spÓłkach hand|owych z urJziałem gminnych osob prawnych |ub
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Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych . na|eży podaó liczbę i emitenta udziałów:

ttjŁ ild+ty.ł*

Z tego tytułu osiągnąłem(łam
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1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą tat<ie osoby. należy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

tt[t,. fety

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiw spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,''.'.''....

2. Posiadarn akcje w innych społkach handlowych . należy podac liczbę i emitenta akcji: ......'.'',.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

V.

Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostki samoządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre
podlegało zbyciu w drodze przetargu. należy podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

IJ,I!" d'eLfęeil

vl.
1. Prowadzę działa|nośĆ gospodatezą(nateiy podać formę pnwnq i pnedmiot dziatalnośc|1.,

i*tU
. osobiście

2.

- wspó|nie z innymiosobami Łł,tu d%*u

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....'.....'.....'..'

Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działa|ności (należy podać formę prawnqi przedmiot działalnoścĄ: ...''.'...'....

. osobiście ,tJ'L!-.,''dą*Ja-q
ail
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Z tego tytułu osiągnąłem(sam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........

W spółkach hand|owy ch (nazwa, siedziba spółkĄ: .'' tpe d.,łwą
IQ

. jestem członkiem zaządu (od kiedy),,

- jestern cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ....'.......

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, madeł i rok produkcji): ,,',,,,,'

U(t( 5 C: hb} rypV Wd., A186 u

x.
Zobwiąania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożycaki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoścĄ: .'............ '

uit.....'&eĄłł%

\'l
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Połyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


