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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obo\.'iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
w\rpełnienia każdej z Iubryk '

2_ Jeże]i poszczeqó]ne r.ubryki nie znajdują w konkletn}.m prz],padku zastosowania, nafeży wpisać

,,Die dotyczy".
3. osoba sk}ada]ąca oświadczenie obowiąŻana jest okreś]ić przynafeżność poszczegÓfnych składników

majątkowych' dochodów i zobowiąŻań do majątku odIębnego i najątku objęlego małżeńską
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6.

wspó1nością majątkową'

oświadczenie o stan1e majątkow}n dotyczy majątku \,l kraju i za gIanicą.
oświadczenie o stanie majątkow],m obejmuje ró\.rnież wierzytelności pienięŹne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infor:macje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczen1e oIaz miejsca położenia nieruchomości -

Ja. niżei podpisany ia) '

urodzony (a)
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po zapoznaniu się z prŻepisami ustawy z dnia 8 mai:ca 1990 r- o samorządzie gminnym (Dz_ a- z 2aa7

r. Nr 142' poz- 1591 araz z 2a02 r- Ni 23, poz. 22a, Ńr 62| poz- 558' Ni 113' poŻ' 984' Nr 153,

paz. !217 i Nr 214, poz- 1806), zqodnie z art- 2Ąh tej ustawy oświacicŻam, że posiadam !,'chodzące

w skład ma}żeńskrei wspólności majątkowej ]ub stanowiące mój ma]ątek odrębny:
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I.
Zasoby Pien1ężne Ą,ł^a
- srodk] p1Fniężne zgromadzone w w-] lcje poIskiej: a.qq 
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t}.tuł pIal''ny:

2. Mieszkanie
tytrrł prawny:

o powierzchni : -
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Powieizchnj a :

Z teqo tytu]u osiągną.łem(ęłam) w roku Ubiegł\.m pr2ychód i ccchód \i/ wysokości:
4- ]I'ne nierLrchomoścr:

I^fI
poł;erZcL .l ", dŁ44 tra-. -

I Posiadam udziały w

któIych uczestniczą

III

spó}kach handlowych z udzia]em gminnych osób p.awry.n Lub prz^dsj ebiorców'
udziałów:

i emitenta l]działów:

Z tego tytułu osiągnąłen (ęłam) w rPku
Ą'4/L1

1. Pos iadam

w któIych

dochód w wvsokości:
,4 A,,J T r ;t,

akcje w 5pó}kach hand]owych z udziałem gminnych osób

uĆzestniczą takie osoby - na]Fży podać l-iczbe/' 1 emit
pl awnych 'ub przedsi Abiorców.
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akcje te stano!ią pakiet większy n+ż 103 akcji
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z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w wYsokości:
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liczbe i emitenta akcj i:

Ż tego tytułu osiągnąlem (ę}dft) w Ioku ubiegł\Ąn dochód
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w;ilysokości:
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Na5Yj3n(?]n; (i]abl/] nc] neiŹ..ek/ : w7iączeni9m mie.ia p.:YnaL''ŹiT.'Ago dc je90 :ca] ą':kl.: oĆ:?bnegoJ

od Skar.u Pań5t'a, 1nnej państłol^]ej osoby plawnej, jedncsiek samcrŻądu i:3r.\':.ria]:lego, ]ch
związkó'./ ]ub od kcmuna1nej osoby prawnej nas_Lępujące mieĘie, kićI_e podfeqa}o zbYcl} w dIodze

l _7ecafqL - ^óI-z] 
poccc op]s miAnra datę naby'.Ld, oo kogo: 'u,Le /.W-(qlĄ s'L4a<-'-l
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VI.

podaĆ formę prawńą i przedmiot dŻiałalności):

o sobi ści e

- v.,spóInie z inn'4i osobami

Z tego tytułu
2. zarządzafu

dzia1aIności

csiągnąłem(ęłam) !./ ioku ubiegł}m przychÓd i dochód w wysokości:

dŻiałalnością qospodarczą lLrb jestem plzedsta''icielem pełnomocnikiem tak1ej
(należy podać folmę Prawną 1 przedmiot dzia}afności) , - '..<1-

- o.oD.Lścr- 
/..../.....

*-polnie z r nnlmj osooaml

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku Lń1eq}}1Tl dochód w wysokoścr:

VII.

W spółkach handlowych 1nazwa, siedziba spó}ki): __

- jestem cz1onkiem zaIządu (od kiedY) :

- iestem czlonkien rady naduorczej (od kiedy) :

- iesteln czlonkiem komisii rewizyinej (od kiedy) :

Ż tego tYtułu osiągnąłem(ęła_m) w roku trbieg]l'm dochód \' wysokości:
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Inne Clochody osiągane z t}.tu}u zeiIudnienia dziat
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na1etrY pocać mar.kę, model

Zobowiązania pien.iężne o waItości powyżej 10 000 złotych' w t},m zaciągnięte k.edyty i pożyczkr
oraŻ waaunki? na jakich Żostały udzie]one (wobec kogo, w zwiąu ku z jakim zdaizeniem' w jak1e]
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?owyŻsze oświacczenie
podanie nieprawdy lub

składam świadomy la} ' iŻ
zataj enie pł:awdY grozi

na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za

kara pozbawienia wofnoścr.

(rniej scowość/ data )
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