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Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego lvypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowan ia, naleLy
wpisad "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleLno6d poszczegrilnych
skladnik6rv nraj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaL[ do maj4tku odrgbnego i majqtku
objqtego mal2erisk4 wsp6lnoSciq maj4tkowq.
4. oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majQtku

w kraju iza granic4.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W

czgSci

A

oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne,

w

czgsci

B

zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomo6ci.
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pozapoznaLrirr sig z przepisami ustarvy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym(Dz.lJ.z
2001 r. Nr 142. poz. l59l oruz 22002 r. Nr 23, poz.22o,Nr 62, poz. 55g, Nr I 13, poz. 9g4.
Nr 153' poz- l27l i Nr 214, poz.l806), zgodnie z an.24h tej ustarvy oSwiadczam, ze posiadam
rvchodzqce w sklad rnalZefskiej rvsp6lnoSci rnaj4tkowej lub stanowiqie m6j maj4tek
odrgbn-v:

I.
Zasoby pierrigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzoHe w watucie polskiej: .N.tT.......N.,11.C*y.

- srodki pienigzne zgromadzone rv watucie obcej: .i\l.tg.. ....Dfr'(.mfl..
- papiery wartosciow.' .0).19.....
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlorvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w. r'v kt6rych uczestniczqtakie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

flre,

D-s[Y

czl

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz royoudzial6w w sp6rce:.N.(?.

...Dff.l.U,y..
)

)f,h

DqYW

Ztegotytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokos.i'..N te
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych

0lr0, .

-

nalezy podai liczbg i emitenta udzial6rv:

Dflr:l.n\.

Ztego tytulu osi4gnqtern(Elam) w roku ubieglym doch6d rv wysokos.i' ..hj.\f.....

IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych zudzialen'r gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby

- nale|y podai liczbg

akcje re stanowia pakiet wigkszy nlz llo/oakcji rv sp6lce:

i emitenta akcji

..fl11.e. .D.O.L.l.WY.

Ztegotytulu osi4gnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokod.i, ...N1.1.?.

Dq.y..grY

handlowych - nalely podai liczbg i ernitenta akcji:

ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w r,vysokoS.i, ..(..!.!.?..

l)Of.y..Q:l

v.
Naby'Iem(am) (nabyt m6j rnat2onek.

odrgbnego)

z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego majqtku

od Skarbu

Paistrva, innej paristwowej osoby prawnej. jednostek samorz4dg
terytorialnego, ich zlviqzktir.v lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu -nalezy podai opis mienia idatg nabycia, od kogo:
lU
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. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz 4 @ale2y poda6 formg pra\vnq
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- osobiscie ..0t|14,.....

- wsp6lnie z innymi osobami ...N.1e.......DP.T..Y.%11.......

Ztego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci:
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Zarzqdzam dziatalno5ci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem pelnornocnikiem takiej

dzialalnosci(nalezy podai formg prawn+ iprzedmiot dzialalnodcil,..fV.l.?,

WWAN........

- osobiscie l!..1e...-.0tr.1/.{pM
- wsp6lnie z innyrni osobami .......N1.1.e.. ....D.ff.t,..Yeil.

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokos.;'...NIf.

.DOTW.I,

vII.
w sp6lkach hand owych (nazwa,siedzi
I

-

j

este

m c zlo

n k ie

nr

zar zqdu ( o d k i ed y

)

:

ba sp6lki) :
.

0./.

l.e-

....

N.tQ.,....M!(Q-4.........

.p.

f.

L .L!.

0N.. l .

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

..N.t9.....8fl.-\.W.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nl,t-,...Q f.L.l2L4
-

Ztegotytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w rvysokoS.i, ..{t.(-€-..
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VIII.
Inne dochody osi4gane

z tytulu zatrudnienia lLrb innej

dziatalnoSci zarobkowej

lub

zajgc. z

podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu:

lL- g,wb?tr
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Skladniki rnienia ruchomego

o warto5ci polvyzej

ztotych (rv przypadku pojazdow

mechanicznych.nale2y podai markE, model i rok
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x.
Zobowi4zania pieniE2ne

o

wartosci powy2ej 10.000 zlotych.

w tym zaci4gnigte kredyty

i

po?yczkt oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
jakim zdarzeniem,
',v zri1zku z
w

jakiej rvysokosci),
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