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Uwaga:

1. osoba sk}ada]ąca oświadczenie obowiązana jest do zgodneqo z praiłdą' starannego i zupełnego
w!.oetnjenja kazdej Ż rLlbIyk.

2. Jeżeli poszczeqó]ne rLrbryki nie znajdują V7 konk]:etn],n przwadku zastosotrania, należy wpisać
,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest okleś]ić pr:zynaIeżność poszczegó.lnYch składników

majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}żeńską
I^Ispó]nością majątkową-

oświadczenie o stanie lnajątkow}'n dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie najątkowyn obejmuje r:ównież wie.zytetności pieniężne.
W części A oś iadczenia zawarLe są infomacje jawne. w częśĆi B zaś 1nformacje nieja!.ne
dotyczące adresu zamieszkania sk}adająceqo oświadczenie oxaz miejsca po}ożenia nieruchomości-
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Ja' n_iże] poopisany{d)

(iflLlona i nazwisko oraŻ nazwisko rodowe)

urodzony (a) -,. !
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(niej6ce zatrudnieoia, stanołisko lub frbkc]a)

po zapoznanir'r się z przepisami ustar'Y z dnia 8 malca 1990 r' o samorządzie gmlnnyjtl {Dz. U. z 2001

poz- 12'11 1Nr 214' poz. 1806), Żgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiaddm wchodzące
w sklad nałżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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- Śroclki pienięŻne zlrr:oma.lzone w walucie obcej: . - _. . trlĘ. Ęig 9-!

- papiery wa.tościowe: . ' . . })Ę Q9.\'i (J!t

.. na kwotę: ......'ll\L.

1. Dom o powierzchni:

t\Ąuł prawny:

2. Mieszkanie
lylLlł prawny:
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roc:31 zabudolry: " "-:

1 tyt": prawny: '.
Z teqo tytLrłu osiagną]em(ęłćm) vr roku ubieq}ynr przychód i dochód w wysokoścj:

4- .nne .1'-_uchonosci:
N\\-_ \).) r'tulpou-F_.L1n-ts: ):-' . j-.Y.' :.:

...''.a "
o wartości:

tytuł prawnY:

TIT.

1- Posiadam uclzialy w spółkach hand]owych z rtdziałem grninnych osÓb praBnych fub przedsiębiorców'

1.l którYch uczegtniczą takie osobv - należV podać 1rczbę 'i emitenta udziałói':' Ń'F '')Ą1(ę/\t!t--.-u)-.

udziały te stanowią pakiet t'ięk5Ży niż 1o* udziałów w spółce:

z tego tytułu osi ągnąłen (ęłan) ił roku ubieg}]m dochód v' wysokości:

2. Posiadam udziaty w innycb spółkach band1olrych _ nafeży podać 1ic2bę 1 emltenta udziałó'!ł:

' ")" "

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegł}m dochód w ysokoŚcl-: '"""J

IV.

1_ posiadam akcje w spółkach handlo\.'ych z udzia]em gminnych osób pi:a!'nych fub Przedsiębioiców'

w których uczestniczą takie osoby.-^naleŻy po'lac Irczbe i emitenta akcj1:

N ti= . ..\)a.iT.g:1.

akcje te stanovrią pakiet większy niż 10t akcji w spółce:

z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) !'/ roku ubległlm dochód w wysokości: """

2. Posiadam akcje w innYch spÓłkach handlowyclr _ nafeży podaĆ 1iczbę i emitenta akcji: "_
Ńę.... '.V9.r$J41..

Ż tego tytułu o slągnąłen ( ęłajn ) w 
'oku 

u_biegł)Ąn dochód w wysokości:
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.cl Ska]bu Pańsi'a/ 1anej . pa ństvowej osoby paal'nej/ ]:cnos1 :k sa]nor?air] t?Iiricajalneqo| :Lch

zwią2ków lLrb oc komuna]nej osoby pIawnej nasiepujące inićni3/ ktore poc]gqa1o z5yciu w d].odze
przeiaIqu - na1eży podać opis mienia i datę naby€ia' od koqo: '.' . .r_{)r__:' -. l?] .ą9ł1- -..

VI.

I i|..] l t llTl:l:::: ::::::::::: t::t:iril::iryfiait i:':*t:: ::t:t:t:::::l

_ wspólnje z 1nn!.nl osobami

" tego tytulu
.'-. zarządzafit

dŻiała1ności

wysokości:
pełnomocnikiem takiej

osiągnąłem1ęłam) w roku ubieqł]'m p.zychód i dochód w

działa.1nością 90spodar:czą lub jestem p]:zedstawicie1em
(na1eży podać formę prawną i przedmiot działatności):

- osobiście

- wspó]nie z innyTLi osobami

z tego tytułu os iągnąłem (ęłam ) l,r !oku ubiegł],n dochód vr i'ysokosci:

V]I.

W spółkach handlo\łych (nazwa, siedziba spólki) : ...... ś}g....Da]{Ql

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) , . '.. JĘ ' -. ' ' o-a-1.1g.1

jestem członkiem rady nadzo.cŻej (od kiedy) , ...r0t... ]!_<łt:ł.a1

- jestem członklem komisji r:ev;iŻyjnej (od kiedy) , - _ _$\i' ' -. ?91:.(4]

z tego tytułu osj"ągną}eń (ęłarn) 9t roku ubieg]}'n dochócl w Ęysokoścr' .. N\Ę.... !Qi1!ł...

VTIl.

Inne dochody osiągane z tWułu zatrudnienia ]ub lnnej działa]ności zarobkowei lub zajęĆ,
oodaniem kwot uzvsklwanvch z każdeoo L\rtułu: -. ...l.. -..
-n .c$sl.Y\q11^ . 'ł łoot1\ trł[. łit\'się.}lM\ , 0s'ł,.łi |. ś'cąu^t .
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PowyŻsze oświadczenie składam ś\'iadomy(a), iż na poclstawie ari_ 233 s 1Kodeksu karnego za

poćlanie nieprawdy lub zatajen1e pIawdy grozi kaIa poŻbawienia i^Iofności'

S\-,rpĆ r [5 0u J0ł3
(m1ejscowość' data)


