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Uwega;
1. osoba sk|adaJąca oświadcenie obowiąrana jert do rgodnego r prawdą, starannego i

rupełnego wype|nłenia kaidej r rubryk.
t. J*źe|i posr*egó|ne rubryki nie rnajdują w konkretnym prryp*dku rastosowania, należy wpiraĆ

,,ilie dotyezy".
3. osoba sk|adajęca oświadcrenie obowiąrana jest okrcś|ić pnyna|eżność poszcregó|nych

sHadnik&# majątkawych, dochodów i robawiąreń do majątku odrębnego i majątku objętego
malieńs|tą wspólnością maiątkową.

4. ońpiadczenie o sianie maiątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' sświadcrenię o ctrilie maiątkowym obejmuje równicż wier:Ytelności płenięźne"
5. W ctęici A oświadcrania rawart* są infcrmacje jawne, w cęści B raś informacJe niejawne

dotycząee adrgsu ramiasrkania skladającego oświadcrenie oraz miejsca polożenia
nłeruch*rności.

cztśĆ A

* . ...?'.ł.i[.ąŁ.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ]'990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 20l.7
r' por. 1875}' zgodnie u art' 24h tei ustawY oświadczam, źe posiadam wchodrące w sklad małŹeńskiej
wspófności majqtkowej lub stanowiące mÓj majqtek odrębny;

t .
f a s o b y p i e n i ę ż n e :  - * , ' , - l  '
- środki pieniężne zgromadzone w walt lc ie polskie;: ' '  . '2\}J'ł..t

_ śradki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....
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2. Miesrkanie o

3.6ospodarst*o roln*:

x::lx.;#:*i : -.. -' :.. *'1":e'Ę :*:
rodral rahldorvy:

z t€3s t!'tufu ori*nątcm(ęłam} w roku ubiegfym prrychód i dochód w wy*okości:

ow*ńgści:

$t.
1. Połiedam udziłĘ tr spó|kach band|owych r udri*|em gminnyeh ocób prawnych |u&'
przedsiębiorców, w którYch uceestnkrą tłlie csoĘ * nalely pvdać |icrĘ i emltentł udl}atól'ł:

'::.*-Ę*r":
ud**łytB'tłnowĘxkictwiękrły*ii109{udria|ówwopske:',.."..........."'..

zta6c'tl|tł,lu os|rynąltm{ęłam} w roku ublegfym dochód w v,lymko{c|; ..r.r.r'ł...Iit...ł..r|'..r.'..|..{.il....'ł'.''|łr'

2. Po*iad*rn

f t*gg tl.tutu os'i*nł|ern{qlam} w ro|* ubieglyrn dochód w wysokośgi:

IY
1. Po:iadam,aŁ€it w spółka.h hłnd|oarych z udz|elern gmlnnych osób prawnyth lub prndsĘbiorców,
w |*órych ucaertniczą tłkie ssob{* *r|eźy podaĆ |i$bę i smłtenta akJi:

.*-r..., -*,.{.e1.
lĄ^{ r,ą1Ącl/']v
: : :: :: ::: ::: II: ::il:: :::: :: : ::

aŁtje t€ stanowią pakiet więksay niż l0łd akcJi w spólce: ...:.".-..".".....''.

ztegs t]/tufu osĘgną|er{ębrn} w roku ubĘlym doc|tÓd w wyrokgścL

2' Po:ladam akc|e w innYch spó||*h hłnd|owych - nahży podEć lkrbę t *miĘrrta a|tcji:

It*gg Ętufu oriągrrąłern(ęhm) w rJlu usegbm dochód w wpo*oś*t:



1{;
*t*by|*rrr{*m.} {nabyt nxi'i m*t*en*}, a wyląceniem rnienia pnyna|*t**gCI ds }ęsa r'skrk$
odręb*cgo} od $ta&* Pa**twą inn*i p*ńrtwowej osoĘ Frav.itei, i*dnoet*lr 'a'$sf*ądu
t*rytorił|n*ę*, i{Ł rs.iryków, komuna}nej osoĘ prrrr*ej łxb twtąłku metropo|iteh€8Ó nlstępuJą{€
rni*grlŁ kl&* podĘoła rbyciu w dtło*r* p&*isryu - n*|**y sode* $pi$ firieaił i $Ę p*$yeia' od

Y1*-::--:"-:--:--: : l,--{ {&&& -"*....:. .,. ".. ........c1 .f-.

tć.
l- 'Pr*łv*d*ę dełałal*łs{ gwpd*rceą {nął**yp*daćkmę sr*u.ną { plxedmix drłł|a|n**d}:

* wxglnie r inrymi rrcb*mi

& t*sq tytu|u o*ięną{*m{ęłałn} rłr r*ku *bięglym pnythld i dnahód w wYp*|toś*i:
f. I*t':ąd**rn **ieło|*ością gospodarczą |ub icst*m pnadstawtclel*m pe}no*noe*i&krn ta}:}*,i
drła*E|no*ci {nłk$ pcdać f*rrnę $illYną i p**dm}ot dri*}glng$ei}: t''tr'r*t!t.''r.*..rtĄ

* *sobiśeię $*:
* wsplłnłe z łnnymi *sobo$i ...,,.

I t*g* tytu|* osiqgnął*m{ęłam} w r*k* ubi*gśynn ćoehó* w wrnckn*cł:

r tes* lytu&r osiq&n$eł'1{ętam} w roku uhiegłym dochód w

vtft,
ln*e dcc|rody ł:glqf,ane r tytrłłtr ł*trudnięnia |*b ixn*j dłig*xlnaśgi zarob|łcw*j lub e.łjęć, ł p*dłtriem
lcw*t xryxkiwa nyeh r |t xżd*&o tyt ulx:' " .''..,.. "..' ".



v.
Naby|ęm{am} (naby| rnÓi ma|źonelr, r wyłą*eniern rnienia przyna|eżn*go do iego majątku
odrębncgo} od 3karbu pańŚtwa, innei pań*twowe.i osoby prawnei' j*dnostek samor:ądu
terytori.lnego, ich lwiqzkÓw, komunalnej osoby prawnej |ub' rwiązku metropo|italnego naśtępujac€
mienie, które podlega|o zbyciu w drcrdre przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

vt.
l, Prawadzę driała|ność gospodarcą {należy podaćformę prawną ipnedmiot dri;|alności):

Z tego tytułu osiągną|em{ę|am)w roku ubiegĘm prrychÓd idochód w rłłysokości:
2' Zanądram dzia|alnościq gospodarcrą |ub iestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działa|ności {należy podaĆ formę prawną i praedrniot dzia|a|ności):

- osobiście.... iAr '.d"Ę'rff
- wlpÓ|n}e z innymi orobami

Z tego tytułu osiągną}em(ę|ami w roku ubiegiym dochód w wysokości:

\ł1.

W rpo|kach handlowych {nazwa, siedziba spótki}: 
ń-Ą{

|nne dachody o:iągane r tytulu ratrudnienia lub innej driała|ności rarobkowej lub rł.ięć. ł pod*niem

kwot uryskiwanych a kaźdego tytutu:



tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartośĆi powyzej t0

mechanicznych na|eży podać markę, n,łclde| i rok produkcii}:
0o0 rlotych (w prrypadku pojazdów

ej}lf"{***e.*'J J'..l*x*ą'' "' . Y .|"r,ły

x.
fobowią:ania pienięrne o wańrrici porvyźe'i 1.0 000 a|otyth, w tym eaciągniqt* kr*dyty i pożyczki or*r

warunki' na jakich łtlstał} ud:ie|one {wobec kogo, w zwi4rku ; jakinl zdarzeniem, w jakiej wysokosci}:

.:.'..}ł''.bQ'r.,błY..P.....rAnl|.h*.,$''....
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cztść g

f)* Na podgtawie art. 24i uoŁ 1 u*tawy z dnia 8 ffi&ffi {s$s rokn o sg?t'o$ąffi gminrynri (&" U. z
20'|S r", pae. g$e ze zmJ dokonano w}&sxeni* e udsstp}kni* w Biuletynlo Informacjl
P*bticanej in*onłaoji o gdregi* zarnięgzkania s&dającego oórxiadeenb oran o młejacxl
pqbżenia nleruchomości.

F.łxyi*i* a*wigdtłerłJę *klada*l {wiadomy{ą}, i* ra p*d*tłwie art. ż3$ $ 1 Kbd*k*łJ *arn*so rx
podanie nieprawĄ lub lata;enie prawdY groz| kara porbawienia wo|ności,

'..'.."'ńh*'*ł*.**
{podpł*
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