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Uwaga:
1" osoba skladająca oświadczenie obowiązana |est do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupelnego wypełnienia
każdej z rubryk,
2, Jeżell posrczególne rubryki niernajduJą w konkretnym prrypadku za§tosowania, należywpisać,,nie dotvczv".

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnoŚcią
rnajątltową.

4. OŚrriadczenie o stanle majątkowym dotycry majątku w kraju

i za granlcą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym olreimuje również wierzytelnoścl pieniężne.
6. W cr,ęśclA oświadczenla zawarte są informacje jawne, w częścl B zaśinformacje nlejawne doĘczące adresu
ramieszkania składającego oświadczenie oraz mlejsca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A

)a,

niżejpodpisany(a),

..,,,,&{/,fu;z

..H,lauo &* ft'łrń'

{mie|sce zatrudnienia, stanowisko lub funkrla)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządeie gminnym (Dz. U. zż077 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
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1. Dom o

me, o wartości;

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

nap

f

m2, o wartości:

y'{

powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa;
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny;
Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w rnku ubiegłym przychód i dochód w
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nieruchomości: r
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1, Posiadam udzialy w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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1. Posiadam akcje w spółkach handlorłych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których
uczestniczą
takie osoby
należy podać łiczbę i emitenta akcji:
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2, Posiadam akcJe w innych

;

;;;

;;;k;;oi"rry,

j".i;j;

*;;;;; i;;',

.... . .

;ł;łd#1,

,i;}F::p,p:::::i:::]:::::::::::::::::::::1:

;il;;Ę;ili;ili

;

ffi ;;;;il

ffiffi

;;;;;:i:;i,,...

.,,

ńk,'.

Dzicnnik, Ustarv

-_§_

Poz. 2{j20

V.
NabYtem{am} (nabYł mój mafźonek, z wylączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich
związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następuJące mienie,
które podlegało
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1. Prowadzę dzialalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności):

z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

elnomo,cnikiem takiej dzialalnoścj
,.tł,a,.ć,.........

- wspólnie
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innymi osobami,...,,........
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tytulu osiągnąlemięłam) w roku ubiegłym
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W spótkach handlowych (nazwa, sieclziba spólki): ,,,..,.,....,,..ł.l.i1-....d.ł. ..."
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Vlll.
|nne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z l<ażdego tytułu:
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Składniki mienia ruchomego o wartoścl powyźeJ 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy
model irrok produkcji) :

x.
Zobowiązania pieniĘżne o wartościpowvżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysol<ości}: .,...,

2()2{}

za podanie
iż na podstawie art, 233 § 1 Kodel<su karnego
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),
pozbawienia wolności,
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
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