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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,

starannego izupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku
zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no6d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochodow i zobowiqzan do
majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mal2eiskq wspolno6ciE majqtkowq.
Oswiadczenie o stanie majEtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniei wierzytelno6ci
pienigtne.
W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacie jawn€, w czg6ci B za6
informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego
o5wiadczenie oraz miejsca poloienia'nieruchomo6ci.
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Ja, niZej podpisany(a), ............KI
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fl lmielsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z po2n.zm. ), zgodnie z arl. 24h tei ustawy o5wiadczam,

ie posiadam wchodzEce w sktad mat2enskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce
moj majqtek odrqbny:
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1. Dom o powierzchni:
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........:......ffi2, o wartosci: t) grW'..... tytul prawny:
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nazwisko rodowe)
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il.
1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nale|y podac liczbq i emitenta

............. .144 e. . .M:.. . .... ... . . .... . .

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w goku ubiegtym dochod w wysokoSci:

. .1:1e {#L

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niL10ok udzialow w spoice:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nalezy
podac liczbg iemitenta udzialow:

WQ#,
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

lv.
1. Posiadam akcje

przedsigbiorcow,
akcji:

w spoikach handlowych z udzialem
w ktorych uczestniczq takie osoby -

gminnych osob prawnych lub
nalezy podac liczbg i emitenta

(r\-.r e- "fl,"4.

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 1Oo/o akcji w spotce:

2. Mieszkanie o powierzchni: . ...{9.......... ffi2, o'wartoSca: ./lrFFK-r.-.... tytut prawny:

h.^€VLLo' r,^,.8 
"i-p-1^^=> 

i c,it- o-se

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci.

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

powierzchnia:

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:
l**

, ;;;;;;; ;-"; ; ;;.;;I;;;#' hand,owych - nare,y podac,iczbq i emitenta

Z tego tytulu osiqgnqlem(qiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyt moj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego
majqtku odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg
nabycia, od kogo:
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1. Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq(nalezy podad formg prawna i przedmiot

dzialalnoici).
a

\..€ e "(*-
- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

2. Zarzqdzam dzialal noSciq gospod arczq I ub jestem przedstawicielem petn omocn ikiem
takiej dzialalnoSci (nalezy podac formq q i przedmiot dzialalnosci):

- wspolnie z innymi osobami
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Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubi.eglym dochod w wysokoSci:

*e ey*,

Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubpOtVm pzychod i dochod w wysokoSci:
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vu.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

......r4'.9- .d*+..,
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

. . . . . . (..?.1.*. dl.**,. . . .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.....^;*..drofr
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

. *.* &d,:
Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

w.e. dM.,... ........:.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy poda6 markq, model irok produkcji):

vm.

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowej lub zaiqc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

X.
Zobowi4zania pieniqzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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czEsc B
Ad reszamleszka n i a osoby sktad aj qcej oSwiad cze n ie :

Mieisce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie ll czQSci A (adres):

.-

Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art' 233 S 1 Kodeksu

karnlgo za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci'

/,L *.i' *,.../.{,Q\, b it .1./, 2 ri t-,
(miejscowoSc, data) ' (PodPis)


