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(mie] scoWość )

przynaIeżność posŻczegó1nych sk}adników
1najątku objętego mał żeńską

4.

5.

6.

1. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest do zqodnego 2 prawdą, starannego i zupełnegowype}nieĄia każdej z rubryk.
, 

:,:::::-^'-c.:,*.eqólne 
rublyki nie Żnajdują w konkretnyn przypadku zastosowania, na]eży \łpisać

r']r! 9 vvLjLŻy .

3. 05oba sk.}adająca ośw1adczenie obowiązana Jest okreś1ić
najątkowych' docbodów i żobo\'iązań do majątku odrębnego
wspólnością ma j ątko!'/ą.
ośwj.adczeoie o stanie majątkow]m dotyczy na]ątku w kraju i za g]:anlcą.
oświadcŻenie o stanle najątkov'yn obejnuje również wierzyte.lności pien.iężne.
W cŻęści A oświadcŻenia Żal'larte są infornacje jawne, i"' cŻęści B zaś inforoacje nieja\łnedotycŹące adresu zamieszkania sk}adającego oświadczenie oraz ndejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

.i nauwisko oiaz nazwisko roalowe )

urodzony{a)

(niejsce zatrudJrienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się Ż przepisami ustawy z dnia 8 marĆa 1990 l- o samorządzle gftinn]rnr (Dz- U- z 2oo1r- Nr 142, poz- 1591 araz z 2OO2 r. Nr 23, paz. 22A, Nr 62, poz- 5SB, Nr 113, pou. 984, Nr 153,poz' 72'77 J' N! 214, poa. 1806), z'odnie Ż atŁ- 2Ą. tej ustaldy ośvriadczam, że posiada& wchodzącew skład małżeńskjej !'spótności ma]ątkowej 1ub stanowiącą rnój majątek od!ębny:

I.
zasoby preniężne, 

J
- środki pieniężne zglomadzooe !' wa.Lucie po]skiej: ... -.. .|rQ'Q-il ,

- środki pieniężne zgromadzone w l'alucie obcej: rr arĘry

- papiery wartościowe: . . .1-ttł.u. fu4*r
......__ na kwotę:



eć.
ódw !.rysokości:

o wartości: . ' . .błt

ŁęuŻ prawny: . f$x- ,
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III.

udziałem1. Posiadam udzialy w

w których uczestniczą
spółkach handfowych z gminnych osób prawnych Iub

zbe i emitenta udzialóU:
pr2 edsiębioIcóU.

udziały te stanowią pak'iet wlększy niż 1ot udŻiałów w spałce: .-y'?!?

z tego tytrr}u osiągnąłern (ęłam) w roku ubiegł}m dochód w wysokości: .p.łlł.

2. Posiadam udziały w innych spółkach nafeży podać 1iczbę i enitenta udziałów:

Z tego t\ćułu osiągną}em (ęlam) w roku ubiegłynr dochód w wysol<osci:' - y'-ź.t-

IV.

1- Posiadarn akcje w spólkach hand-lowych z udziałem
w których uczestn-iczą takie osoby - naleŹy podaĆ

hłr,

osób prawnych ]'u.b przedsiębiorców,
emiteota akcj i..

gminnych

.Liczbę i

akcje te stanowią pakiet większy niż 10t akcji w spółce: ---ł'!k-

z tego Łytułu osiągĄą.łem (ęłarn) w roku ubiegł}m dochód w !.7ysokości: /'!r..

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlovlych - na1eży podać liczbę i emitenta aycli,,ł1:ł,L

z tego tytułu osiągną}em (ęłam) w roku ubiegł].m dochód w wysokaści: f -ą.a



V.

Nabylem(an) (nabył nój malźonek' z wy}ączeniem 
'nienia przynależnego do jeqo majątku od.ębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby pr:awnej' j'ednostek samorządu terytorialnego' ich
związkó!r' tub od komuna1nej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
p]:zetargu _ nafeży podać opis mienia i date nabycia' od' kogo: - /4i-2z

i p.zedm.i ot działalnośc1) :
. lt .,. nt, clą'aą. 4+. /.q.ł'

- wspótnie 2 inn],'nli osot:ani ĄŻ

Z tego tyttr}u osiąqnąłem(ę}aml w roku uui"gł| p..yJtfłu|d.,ii!ł{4*łśo" r., dłłł,:. 5 t.Q Q !1 0{

_ wspólnie z innvni osobani ta,l'.

z tego tytułrr osiągnątem(ę1am) w roku ubieqt]m dochód v' wysou:asci. 'i!:łL.

vlr -

!i spólkach handf owych (na'\ła, siedziba 
'ou"or., 

,7.!.4{Ł or40.Ęb.t,tł.'. .łtr,w,ł'.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) , .----,..1.

- jestem cz}onkiem komisji rewiŻyjnej (od kiedy) :

Tnne dochody osiągane z tytu}u zatludnienia
podaniem kwoŁ uŻyskiwanych z każdego tytu}u:



S kladniki mienia ruchomego o wdrtoscl
mechanicŻnych



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie niepravrdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienla wo1ności'

. fr yr: .4s.,.ę9,.Ql?
(miejscowość, data)

tu"4":


