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Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: ..z.t"u.ę.....* {.o.-ł{-cfta1
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Uwaga:

{. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegorłrypełn ien i a każdei z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanian na|eży wpisać"nie dotlrczy',.
3. osoba składająca oświadczenie oborriqzan? jest określić przyna|eżnośó poszczególnychskładników majqtkowych, dochodów ł zobowręii do majątku'oł;;ń*g; i majątku objętego. T1ż9ńPkq wspólnością majątkowq.
4. oświadczenie o stanie maią1ltowvń dotyczy majątku w kraju iza granicą.5' oświadczenie o stanie malątko*{lm ooejmije .ó'ińi;i *i;źytelndsci pieniężne.6. W części A oświadczeniź-zawółe sq.infórracj"lil;;, w części.g zjs informacje niejawnedoĘczqce adresu zamieszkania irłaaaiącóóo,-.ógwiaaczeńie oraz mĘsca położenianieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu śię z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 20.|3r. poz,59a z,póŹ1. zm. ) zgodnie z. ań. zah iej ustawy oŚwiadczam, ze posiadi' *ór.1óJióce w skład matieńskieiwspÓ|ności majątkowej |ub stanowiące ńo1 maiĘteł odrębny:
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- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: ..'4L".(. ż,k Ł.,acł,łł
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na kwotę

tytuł prawny:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa : ,łti4..,:.(*./acr*f... , powierzchnia: .........'.

Ztega tytułu osiągnqłem(ętam) w roku ubiegłym pzychód idochÓd w wysokości: ......''.....'...
4. |nne nieruchomości:

ilt.

1' Posiadam udziaty w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . na|efy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

udziaĘ te stanowią pakiet większy nif 10% udziałÓw w spÓłce:

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

Posiadam udziaĘ w innych spÓłkach hand|owych - na|ezy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw::/.'/
'.?i. ś....€2{sł "ć -ę c a*{.

ć- \,

Z tego Ęrtułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw.

w ktorych uczestniczą takie osoby - na|ezy podaĆ |iczbę iemitenta udziałów:-' ,1

:?t'ł, c .'' . e.Q.,.{ązz "ź-*łv.<--'l (*'J

akcje te stanowiq pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - na|ezy podać |iczbę i emitenta akcji:
{/,?

'?,*'&'.' azk.;* t ł{a'x-tą,_{
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg{m dochod wwysokości: ................

v.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich anliązkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podać

opis mienia idatę nabycia, od kogo: .,slłe..'..ęłk.1,.{-c,r€.ł1.e/.].................
-<

vt.

1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (nalezy podać formę prawną i pzedmiot działa|ności): ....................\-//)
. 4Z *.(..... ęł.k" {t: !.a.ź,-
- osobiŚcie

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w wysokości: ................

2. Zarządzam działalnościq gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci): *ę-ue..'..-r'C.'fr,.z:xłf

-{
. osobiście

- wspolnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

vil.
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): / .,r'
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......'.''ri?'--ś.'..łz.ał'ł!.cn{

. jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych
na|eŻy podaĆ markę, model i rok produk cji): ..nłl' e(s,"{-ę

x.

Zobowiązania pienięfne o wańości powyżej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz
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P9wuzszg9ę*i{$żi#*,*:;'n";h, iz. na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy Iub zaĘjenie prawdy grozi kara pózbawienia wo|noŚci'
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