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1. osoba składająca oświadczenie cbowiązana jest do zqodnego z p.awdą? staianńego 1 Zupełoego
w}'Dełnienia kaŻdej 2 rub].yk.

2. Jezelr posŻczególne rublyki nje znajdują w konkretn],m p.z!_padku zastosowania, nafeŻy u,plsac
,,nle dotyczy".
3- osoba skladająca cświadczenie obowiązana jest okreś]ić prŹynaleŹność posŻczególilych sk}adnaków

majątkolrych, dochodów i zcbowiązań do ma]ąi]ku od.rębnego 1 majątku objęieqo małżeńską
l.Jspó]nością maiątkowa.

4. oświedczenie o stanie najątkow].m dotyczy majątku w kraju i za granrcą.
5- oświadczenie o stanie ma]ątkow]Ąn obe]mu]e również wierŻytefnoścr pienięŹn€.
6. W części A oświadcŻenia zawa.te są j.nfo.macje jawÓe, w częścl B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zanieszkaa.ia sk1adająceqo ośr'iadczenje olaz fidejsca położeĘia nieruchomości.
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(ndejsce zairudn-ienia, stanowiskc }ib fr.rnkcja)

po zapoznaniu się z pr:zepisa&i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządŻie gEninn!.n (DŻ. U. z 2aa1

r. Nr 142' poz- 1591 olaŻ z 2oo2 r. Nr 23, paz, 22a, Nr 62, paz. 558' Nr 113, poŻ. 984, Nr 153,
paz- 12'7I 'j_ Nr: 214' poz. 1806)' zqodnie z a.t. 24h tej ustavry Óświadczam, Źe posiadam wchodzące

' skład ma}Źeńskiej wspólności majątkowej ]ub stanowlące nój najątek odrębny:

T.

zasoby pieniężne;
- śiodki pieniężne ŻgIomadzone w wa]ucie polskiej: -!.-) iIr ) -

- środki pienjężne zgromadzone w wafucie ouce1:1'!iL .ł.!!:1.':łł

papiery waltoscro"., .'-. ił
/.
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2. Mieszkanie o _powieizchni: .....:1''...'.' m2, a wa.iości:
lytuł piawnY: .,i'ł-f. . aą,!f:ł. . !'-Lł . .!u:..,t1':,-
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Z teqo ty.u.lu os1ąg.ą!eń (ęła.rn) w roku ubie9}\'m przychód i
4 _ nne nLerdchoIDaścj :

oolv;erŻcnn'a:.,'--.|.1',-a.?.i'.:.'.,.',...'..''''.',..'::.'..:!-'-'l.:'

^^ ły . l'l. Ń'.rtÓści | ----'l'':-'':Y--

udziały te stanowią pakiet 'n'lekszy niż 10? udziałó' w spółce: --,i-4Ł-.

Z tego Łytu-tu osiągnąłem(ęła$) w ]:oku ubiegłl1ll dochód w wysokośc1: ./u-Ł'--'

2' Posiadam udziały w rnnych spółkach handloi'ych _ na1eży podać tlczbę i emitenta udz]iałów:

....J:1.Y-

u tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku r'lbieqłlm dochód w wysokości: 1ą'łł---.

1- Posladafi akc]e w spólkach hand.loł''ych

w któ.ych uczest!'!:czą takie osoby -
z udział em gminnych osób plawnych lub p.zedsiębiorców,

L emrtenta akcj i:należy podać

------i:ił-.

akcje te stanowią pakieŁ waęksuy nrŹ 10* akcj.! 'u 'poł.., 'l!?1.Ł

Z tego tytu}u osiągnąłem (ęlam) w .oku ubiegł!'m oochód w wysokoscr: " "'"''!'"

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podac ]iczbę i emitenta ^|rcji: /ł14

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłlm dochód w ',Iysakaści' /l L'
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Nabyłem(am) (nabył nój malżonek, z wy}ączenlem m1enia przy'}a1eżnego do jego najątku odrębnego)

od ska]:bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednosaek samolządu terytorialnego, ich
z1ł1ązkó!,' lub od komrrnatnej osoby prawnej nastęoujące mieĄie' ki:ó-:ae pod].ęga}o zbyciu w drodze
pLzeLdrg* - J aie7} pooćc opls m]en'.a I da:e nabY.ia. ,o *ogo, 11!Ł

formę pra'ną i prrzednlot działalnośĆi) :

' ./spo-nie z .Lnr \,m-L oroo.^ -/!4{. -

- wspolnie z lnn\rmi osob-r,. . ful*

u tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieglym dochód w !'ysokości: lą.ł
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):ł,, l)Ił)Ltt?, rt Zo.c i,aru"W spolkacn hdnd]okych Lnazvd, siedz.Lba spo:k-l: .'.j-i4ł - -_': ..'.'. . - - - - - - 'T - -.... - .

- jestem członkiem Żarząctu (od kiedl. ,i-|,r:g.łilL:i

- iestern cz1oąklem radY nadzolcze] (od kiedy) :

- jestem cz]onkień kornrs]i rewizyjnej {od k]edy) :

z tego t!'tułu osiągnąlen (ęłam) w roku ubieg}!'m
ł11' -- | źł 'lo.l , li
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skladnrki nienia ruchomego o waltości

X.

zobowiązania pieniężne o waltości powyżej 10 0o0 złotych, w tyn Żaciągnięte k.ed]rty i pożyczki

$7ysokości
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PowYższe ośviadczenie składali Świadony(4), iż aa podstawie alt.233 s 1 Kodeksu karnego za

podanae nieprawdy tub zatajenie paawdy qroŻi kara poŻbawienia Fo1ności-

,:) łt.a, 3l.,ł,t.rTt
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