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1 Ósoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do z.Jodnego z pra\,'dą. stdrdnnego i zupełrrego

nypelnlenra kazdej z rubryk.
2. Je:e'li Poszczeqólne rubiyki nie znajduja w konkretn!,m prŻypadku zasiosowania, na]eŹy wpisać

,,nie dotyczy'ł.
3- osoba składaiąca oświadczenje obowiązana jest określić przyna1eŹność poszczególnych składników

majątkov/ych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego 1 majątku objętego małżeńską

!',spó]nością majątkową.

4. oświadczeĘje o stanie majątko!'!n dotyczy majątku w kraju i za granicą-

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejnuje równieŹ wierzytelności pieniężne'

6. ',,1 części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w cŻęści B zaś informacje niejawne

doEycŻące aciresu zamieszkania składająceqio oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci-

czĘŚc A

TJ, '' '.F'podo sonY d' {i'u,rpułi,u il'li\ę.n ł''rlg|.Łt:lk"t , rbłrrt)* lL.ł
(imiona l nazwisko oraz nazwisko rodolre)

zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się ? plŻeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie qminnym (Dz. ł'1 . z 2a01

r.' l]r 14?. poz. 1591 Óxaz z 2ao2 r_ N]: 23, paz- 22a, Nr 627 poz. 558, Nr 113, poz. 984, l'lr 153.

poz. 7217 i NI 214, poz. 1806)' zgodnie z a:'t' - 2Ąh tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

!' skład natżeńskiej wspófności ma]ątkowe] lub stanowiące mÓj rnajątek odrębny:

Zasoby pieni9żne:
s -'ok' plenięznea:qręmad:onelwlwdlucjP po

:-l't_iwt\. , .0'tłŁh\L []}lĘ tL{"Y l.r-l
' śrociki pienięŹne zgromadzone w walucle obcej:
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p-r.ychćd i dochód w wysokości:

2

Z

Posiadam udziały w innych spÓłkac

tego tytulu oslągnąlern (ę} am) \ł .oku ubieqłFl

rv'

]. Posiadam akcie w spÓ}kach handIowych z r]dzialem qminnych osób piawnych lub p].zeds1ębiorcÓlv,

akcje te stanowią pakiet wlększy niż 10t akcji w spóice:

akcj i :

Z tego tytułu osiągną.}en1ęłam) v' .oku ubieqłym dochód w wysokości:

WK



v

Nabylem(am) (nabył mój małżonek' z \łyŁączeniem mienia p:.zyna]eżnego do jeqo najątku odrębnego)
od skarbu Państwa, inr]e] państwowej osoby piawnej ' jednostek samo.ządu te].ytoria].nego, ich
związkÓ\ł fub od komunalnej osoby p.awnej następujące rnienie, które pod1eqra}o zbyciu t"} dIodze

1. Prowadzę działa]ność qospodarczą (nal

VT.

y podać foinę pra!'ną i przedm1ot dzia}alności):

- wspólnie z innym.i osobalLi 't ""

Ż tego tytułu o51ągnąłem(ęłam) w roku ubiegł!'m prZychód i dochód '' wysokości:
2. Zarządzai] działalnością gospodarczą lub jeslem przecistawicie]em pełnomocnik'lem takiei

- wspólnie z inn\,mi osobami

.. .. .1!-t:-.(-..cL.c.1.1
- jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy) : --(:

VTT.

' jestem członkiem rady nadzoIczej (od kiedy) : .. _ '. _.

- jestem czlonkiem konlisj i rewizyjnej (od kiedy)

Z tegio tytlrłu oŚiągnąłe'n(ęłam) w roku ubieg}}'ń dochód !.r wYsokości:

vtTl,

tolLl
ftaĄ'

fh/d.



Zobowiązania

oraz rłarunki 7

i'ysokości):. -
Ł !k'r
LJ

pienięŹne o warŁości pov'yże]

na i akich zostały udzielone

x-

10 000 złotych, w t]Ąn

(wobec kogo, w związku
zaciągnięte kredyty i pażyczki
z jakim zdarzeniem, w jakiej

Laę/,rwul



Powyższe oświadczenie
podanie nieprawdy .Lub

sk.ładam ś!łiadomy(a)' 1ż na
zat aj enie pr:awdy grozi kar:a

podstawie art. 233 S 1 Kodeksu
poŻbawieĄia wolności.

karnego za

ftt r,fy,rrr,ł" {',, elt1u Lł-
(podpis )


