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Uwaga:
l Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia katdej z rubryk'
Z, Jeieli poszczcg6lne rubryki nie znajdul4 w konkretnym przypadhu zastosowania, naleiy

wpisad .. ni9 doWczv".
3. Osoba skladaj4ca o.(wiadczenic obowi4zana jest okreStif prrynalc2noS6 poszczeg6lnych

skladnik6w ma,i4tkowych, tlochocl6w i zo$owi4zai do majqtku odrgbnego i nraj4thu

o bj gtc go rnal'ieris hq ws p 6l noSci4 m aj qtkowq'

4, O6wiadczenie rnaj4tkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq'

S. Oswiadczenic mai4tkowe obejrnuje r6wniei wierrytelnoSci pienigZne'

6, w czgsci A oSwiaoczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne

dotycz4ce adrcsu zamieszhania skladaj4cego o6wiadczenie oraz rniejsca polozenia

nieruchomoSci'

CZ4SC A

(imiona i

Lrrodzony (a) ...*,8, 09.,.,19.Sv

po zapoznanirr sig z pr-zepisarni ustawy zdnia I rnarca 1990 roku o samorzEclzie gminnyrn (Dz'U'

22001r. Nr 142, poz. l59l oL-l\zz2002r.Nr 23, poz.220.Nr 62, poz. 55E, Nr 113, poz' 984, Nr'153,

poz. l27l i N r 214, poz. 1 806 ), zgoilnie z art. 24i t".1 uttut 'y o6rviadczam, 2e posiadam wchodzqce

w sklad rnal2eriskiej wsp6lrroscimaj4tkowej lub stt nou'i4ce m6j maj4tek odrqbuy:

, n,.,^ X.S-Qh. AP-IT ,

I.
Zasoby pieniqZne:
- SLodki pienigZne zgromadzone w

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie

paplery wanosclowe:

na kwotq:



II.

1.

2.

a
J.

prawny:

#ilffi;#ffi, ..dUonc.-=*ti*ryc+. powierzchnia: .h,.9.91..trn .

o wartoSci: .'.Yke.'..

4.

III.

1. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudziahem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorstw, w kt-6rych uczestniczqtakie osoby -nale?y podai liczbq i emitenta

:i:.i::. 
::::: ::::: :: :: ::: ::::::::*i;:: :::: :::: :: :::::: ::: ::: ::: ::::: ::::::::

udziaNy te stanowi4 pakiet wigkszy ni?I0 o/oudzialow w sp6lce:

Ztegotl'tulu osi4gn4lem(gtamo w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

udzial6w:

Ztego t1'tulu osi4gn4lem(g w wysokoSci:

IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b p:awnych iub

przedsigbiorc6w, wkt6rych uczestnicz4takie osoby -nalezy podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?l0 % akcji w sp6lce:

2 Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-naleZy podad lt'czbq r emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w



2. posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely podad liczbg i emitenta akcji:

Ztegotytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: .'..""""'

V.

Nabylem(am) (nabytr m6j maNZonek, zwyl4czeniem mienia ptzynaleanego do jego maj4tku

odrgtn.go; od' samorz4du

terytorialnego, mienie' kt6re

poil"guto rby:" cia' od kogo:

VI.

I . Prcwadzg dzialalnoS6 gospodar czq (nalely poda6 formq prawn? i przedmiot dzialalnoSci):

Ztegotytulu osi4gn4lem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..'...'..'.'.

vII.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy):

.l::::-:::*l:::T::::*li:"j:::::"') ::: : ::::: :: :::d^

i ;";;;ry'"t; ;;;ili;i;il; * -k" ";;;srv'" 
;;;hil ; *vsokosci:



IX.

VIII.

Inne dochody osi4gane ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajg6,

.r.BR.a,eT.

Zobowrryzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipo?yczkr oraz warunki, na jakich zostaLy udzielone (wobec kogo, w zwiyzkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):



powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy( a), 12 napodstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego

zapodanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci'


