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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Żgodnego z praĘdą, sta].annego i zrrpełnego

'"/ype] n ien'i d kdŻoej Ż rubryL.
2. Jeżeli poszczegó]ne rubryki nie znajdują w konkretn}'nr pr?ypadku zastosowania, na]eŻy wpisać
..ni e doEyczy".
3. osoba składająca oświadczenfe obowiązana jest okleslrć przyna1eżnoŚĆ poszczegÓlnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspó]nośĆ1ą na jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkow\łn dotyczy majątku w kraju 1 za granlcą.
5_ oświadczenie o stanie maj ąt ko!J}.l.n obejmuje lównież wierzvtefnoŚci pieniężne.
6. W części A oŚwiadcŻenia zawaIte są infornacje ja\'ne, w części B zaś lnforńacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania sk}adającego oświaclcuenie oraz miejsca położenia nieruchomości '

Uvraga:

cZĘŚĆ A 
t

.a, n]żp- podplsany(a, , Jńu','75'7, l'tt'z'tŃ sKll Ę!t.'.<Yn'sKt
łimiona i Óazw1sko oraz nazwisko rodowe)
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zasoby pienlężne:
- środki pieniężne zgr.omadzone w wa1ucie

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminn}n (DŻ. U- z 2aa7

r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2A02 ri. Nr 23, paz. 22A, Nt 62, paz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz- L2'11 i Nr 2]'4. poz- 1806), zgodnie z alt. 24h tej ustawy oświadczam, że posladam wchodzące

!./ 5kład IIlałżeńskiei wspófnÓści maiątko!łej lub stanowiące mój majątek odIebny:

- papiery wartościowe: _. _.
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o Wartoś.l
rodzaj zabudowy:

r1L.rr p'o ny:

Ż tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku

r- Gosoodd! sLUo rol nP:

rod7d l qospodd sLwa: ....''Ą)/-?.-.

4 Inne nieruchomoŚci:

oowierzchnię l_Ć

' al .4ą
o warlości: ..

powierzchnia:

i dochÓd w wysokości:

-/

IIT.

1. Posiadan udzia}y w spółkach handlo\'ych z udziałem gminnych osób prawnych ]ub przeds1ębiorców,

w których uczestniczą takie osoby -.nateży 
'pda9 

1lczbę 1 emitenta Lrdziałów:
,a ",,P ,7r',f -1(tw\.t vwl.u-. /' '/)'

udziały te stanowią pakj_et !.tiększy niż 10t udzia}ów v/ spółĆe:

z tego tytułu osiągną}em(ęłam) $, Iok'l ubieg1]łn dochód !-? wysokości: ""'

2. Posiadam udŻiały }.J innych spó}kach hand1owych _ należy podać 1iczbę i emitenta

Z teqo tytułtl osiągną}em(ę}am) loku ubieg}ym dochód w wysokoścl: ""'

IV'

1. Posiadam akcje \.' spółkach handLowych z udŻiałem qminnych osÓb pravrnych ]ub pr:zedsiębiorców'

w l'corych u.Zestn'c7d t/klp/osoby na]eży podóć ]i'zbe 1 eml.tFnta dkc]':
.4 z ,Y c l( 'P',f_4 t ",t,^t

:t<'.?ł|ecn{r/ę

udziałót':

akcje te stano'ią pakiet piększy nj'ż 10t akcji !'/ spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegl!'n dochód w wysokości:

#
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Naby}en(am) (nabył mój ma]Źonek, z wyłączeniem mienia pIzynaleŻnego do jego ma]ątku odrębnego)
od ska.bu Państwa, innej państwovej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialneqo, ich
zviązkół ]ub od komrrnalnej osoby prawnej nastepujące mienie, któ'e pod]egało /zbyciu w drodze
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1. P.owadzę dZiala1ność gospoddrczą

o-obisci e

,,Jspó].ie z r nn\,łni osoba-n. _.'....

z tego tytułu
2' Zarządzam
d2iała]ności

osiągnąłem(ęłam) vr roku ubleg}}m przychód i dochód w

działa]nością gospodarczą lub ]estem pizedstawicie]em
(na]eży pooac 'forTę pLg*ng _ pLzedn]ot cl7iała1nosc1):l!|'(.. Quyątż4

osobiście

wspólnie z

tego tytułu

innlmi osobani ...

osiągnąłen (ełanr) w wvsokości:z

z tega

VIT.

jestem członkien zaIządu 1od kiedv)

jestem członkieni rady nadzorczej (od kiedy) : ..

jestem członkiem komisji rewizyjnej 1od kiedv) :

tYtułu osiągnąłem(ętam) w roku ubieqłWn dochód w wvsokości:
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sk}adnikl nięnia ruĆhomego o wartosci po'vyże] 1"o O0o z}o/tych /.1w pruypadku pojazdów nechanicznych

na'eżv podać aarke. mooe' lok produ{cJi , ./W.ą. 'Ctz c7 ' e5ł{" Ł.4']. - -'J-u Z(.LK l
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Zobow:iązania pieniężne o i.rartości połYżej 1o Ooo z}otYch' w t}m zaciąqnięte kredyty i poŻyczkl
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Powyższe oświadczenle skladam świadomy(a) ' iŹ na podstawie art_ 233 s 1Xodeksu karnego Ża

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy qrozi kara pozbawienia wolności-
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(miej scowość, data)
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