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Uwaqa:

]. osoba składająca oś\.'iadczenie obowiązana jest do zgodnego z pIawdą, stalannego i 2
lvl.pełnie]lia kaŻdej z rubryk.
2. .Ieżeli poszczególne rubr.yki ńie Żnajdują w konkretn]'m prz\padku zastosowania. na.leŻy wPa-o,,nie dotyczy?'.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okr.eślićp]:z}Tla.leŹność poszcŻególnych składników
najątkowych' dochodó',' i zobowiązań do majątku od:rębnego i najątku objętego małżeńską
wspó1nością majątko'rą 4_ oświadczenle o stanle ma j ąt ko]^'ym dotyczy majątku v, kraju 1 za gIanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkow]'m obejnuje ].ównież !.lierzytelnościpieniężne.
6- W częściA oświadczenia za\'aIte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
clotyczące ad].esu zamjeszkania sk}adającego oświadczenie oraz miejsca po}ożenia nieluchomoścl.
czĘŚĆ A

Ja. n'iżej podpisany (ał,

uroclŻony (a)

L)

(miejsce Żatludnienla| stanorn7isko lub funkcja)

pf zapoznanlu slę z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r- o samorządzle gminntrm (Dz. U- z Żao7
r. Nr 142, poz. 1591 a!:az z 2AA2 r. Nr 23, poz. 22A, Nr 62, pou - 558, Nr 113, pou. 984, Nr 153,
pDz- l2-l7 i Nr 214, poz. 1806)7 zgodnie z art. 24h tej ustawy oś'riadczam' że posiadam lrc}rodŻące
w sk}ad małżeńskiej wspÓlnoścl majątkowej 1u-b stanowiące mój majątek odlębny;
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srodki pieniężne zqramadzor,e w wa]Ucie obcej:
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2, Mles zkanie o po*.".'.Lr'i, d.'śi)
-

t\rtuł pr:awny:

łZ'l*-.Jł.tŁ4,!.rE..

=

:,
irŻ
ł",ri',ł.,ł:{ł.,łt.z,,?
'' /;L,ta.J;żż,./
ććO'Żz, ',/ )
-r/

Lytuł prawny:
II].
1.

Posiadam udzia}y w spółkach handfowych 2 udziafem qminnych osób prar,łnych .Iub przedsiębiorcóv.,

w kj:órych uczestniczą

takie osoby - na1eży podać ficzbę i emitenta udziałów:
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Z t€}go tytułu osiągrnąłem (ęłam) w rokr.r ubieqrł!{n dochód w wysokości:

IV,
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Posiadam akcje w spółkach hand.lolrych
\'/

których uczestniczą ]:akie osoby -

gminnych osób prav'nych lub p:rzedsiębiorców'
nafeży podaĆ 1iczbę i emitenta akcji:

z udziaLem

Z tego tytułu osiąqną}em (ęłam) rł ].oku ubiegłlrm dochód w wysokości:
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(.in) inai-.] no, ma]:cnek, z
niea.ia 9j::}aa]eŻnego lc jego mająiku od:rebnego)
'yiacŻenien
oc Ska:bu Państrja. inne]- państwo1łej osoby p:raL-ne j / jednostek samorŻądu t e.7t o:ri alneqo ' ich
:łią:kól' fub od j{omunalnej osoby pra'nej nasiępujące mienie, ]<tóre podlegało zbyciu w d.odŻe
p]:zetargu - na]eż].' podać opis m.ienja i datę nabycia7 od kogo:
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Pro\ładzę dzia}a1nośĆqtospodaaczą (nafeży podaĆ fonnę prawną
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' wspólnie z inn].mi osoba-rld
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i przednlot działafoości):
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Ź; teqo tytułu osiąqnął em ( ęł a.n) w roku ubieg}].m p.zychód i1ocnoa w ivysokości:
2|. zarządzam dzia}a.lnością gospodarczą 1ub jestem plzedsta!.'icie1en pe.Łnonocnikiem takie j
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clzi,1łalnościlnależy podać folmę prawną i prŻedmiot działalności):
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/ sjroltrcn \drd_owy.h {nazwa, sredz ba spo}ki
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|jklaiirikl mienia .ljchomego o waatości pow].Źej 10 c00 zlctyc]f (w Pru]Eadku pojazdów mecj'lanicznych
r\a.L_:/ pocac .rark:, T'od,al i .rok produkcii): .....-.
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i pożyczki
zv'iązku Ż jaklm zdarzeniem' w jakiej

zobowiąŻania pieniężne o waltości powyŹej 10 000 Żlotycir' \ł t}m Żaciągnięte kIedyty

orau warunkl/ na jakich zostały udzlelone (wobec kogo' w
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Pa\IyŻsze oświadczenle składam świadomy (a} , iŻ na podstalrie art. 233 S 1 Kodeksu kalnego za
podanie nieprawdy fub zataj enie prawdy qrozl kala pozbawienia wo1ności'
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