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1- osoba skfadająca oświadcŻenje obow:iązana ]est do Zgodne!]o : prawdą, staran]lego j zupełneqo\,/ype}nienia każdej z rubryk _

2. Jeże1i poszcŻególne rubryki nie znajdują w kon}::rein]Ąn przypadku Żastosowania/ należv wpisać,'nie dotycŻy,,.
3. osoba składa]ąca oświadcŻenie obowjązana jest olireś1rc przynależność posuczególnvch sk}ac]nJLóV.,ma]ątkowych, dochodóLJ j zobowlązań do mająt].u odrębnego i ma]ątku objęteqro ma}żeńską\^'spó1nością majątko},ą.
4. oś!'iadczenie o stanie ma]ątkow\.m dotyczy majątktr w kraju i Ża granicą.5. oś!,riadcŻenie o stanie ma]ątkow}łn obejmuje .ró\łnjeż wierzytelności pieniężne.
6_ W części A oś\'iadcŻenia zawalte są informacje jawne, w części B zaś infomacje nieJa\'nedotyczące adlesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz m1ejsca po}ożenia nieruchomości.
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Ja, nrzei podp's"ny/a Pl't/ {( k,,, ,m L1źl,4ris L- !
(imiona i nazr,Tisko oraz nazwisko roclowe)
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(mieisce zat.udnienia, stanowisko fub funkcla)

po zapoŻnaniu się z p:rŻepisanr ustavr]/ z dn.a 8 marca 1990.. o samoIząciŻie g'inn),:n {Dz- U- z 2cair. Nr 142, poŻ. 1591 araz z 2Oa2 r. Nr 23, paz. 2?a, NI 62, paz.558, Nr 113, poŻ. 9B4, I'1r 153,paz' 1211 1Nr 214' poz' 1Bo6), zqodnie z art- 2Ąh tej usta!.,y ośw.iadcŻam, Źe posiadam wctrodzącew sk-}ad ma}żeńsk1ej i,,spólnoścl rna]ątkowej lub stanowiące mó] raa]ątek odrebny:

I.



Ż tego tytrrłu osiąqną}en(ęłam) w roku ubieg}}',Il pr.z\'chód i dochÓd w wysołoscr; -ł?_!..

1TI.

IV.

1. Posiadam akcje w spółLach handlowych Ż udziałem qminnych osób prawnych l!rŁ, pIzedsiębiorców,
w których uczestnicZą takie osoby - należy licŻbę 1 emltenta akcj i:
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Z teqo tytułu osiąqnąłem(ę}am) \' rokL] ubreqł]^rt dochód w wysokoscl: ład u'L b ?

2. Posiadam akcje w innych spo}kach hanc1.Iowych 7 na+eży podać ficŻbę i emiter]ta aircjr: ...
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vi.

2. zarządzam dzia}a]nością gospodarczą fub jesten prŻedsŁawrcie]em pe t nomocni k]ęl!:L t9k.rejdzla}alności (należy po.lać for.me prawna i pIzedm1ot dziala]noscr] ' ' '".4Y łeźą

Z teE|o tytu}u os.iągną}em (ę]amJ



skladniki mienia ruchomego

należy podać ma]:]:ę' model

(''.' pi]zypadl:u po]azdów mechaaLicinyc]]

X.

Zobowiązania pieniężne o \Ą,arŁości powyżej 1o ooo ztotych, w t]m zaciąqnięte kredyty } pożycŻki

oróz yJarunK_L, na 'iakjch Żq6ta]y ro7je1o_e /wobec l:ooo' \' 7wiąuku z )ak!m zddr=efliem, w -al'_eJ

wfsoŁośc_l . ..14-1 .t. ,fla'{ą '-



PowyŹs2e ośwladcu enie
podanie nleprawclv Lub

5kładam świadomy la) , \ż
zata] enie p:rawdy groŻi

na podstawie art. 233 S 1

kaIa poŻbawienla wo]noścj.
Kodeksu


