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Uwaga :

1. osoba składa]ąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i zupełneqo

wypelnienia każdej z rubryk '
2. JeŹe1i poszczególne rubryki nie zna]drrją w konk:retnl'm przypadku Żastosowanra, nafezy wpisac

,.nie dotycŻy'..
3. osoba sk}adajaca oświadczenie obowiązana jest określić prŻynależność poszczegó1nych sk}adników

majątkowYch/ dochodóW i Żobowiązań do majatku odrębneqo i majątku objętego małżeńską

wspó1nością maj ątkową.
4. ośw1adcze4ie o stanie najątkow\.m dotyczy majątku w k:raju i za g'anicą.
5_ ośiriadczenie o stanie majątkowym obejrnuje również r.'ieizyte1nośc1 pieniężne.

6. tr^7 części A oświadczenia zawalte są informacje jawne, v' części B Żaś infornacje niejawne

dotyczące adlesu u amiesŻkania składającego oś\'iadczenie oraŻ miejsca położenia nieruchomości-

ś-

L.dz.....

(miej sccwość )

czĘŚĆ A

.ć.Ja' nrżej podpisany (a) ,
nazwisko rodowe )

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapounaniu slę z przepisami usta'ly z dnia 8 maIca 1990 ]:. o samorŻądzie qnlnn].Io (Dz_ U- z 2ool

r. Nr 142, poz. 1591 araz z 2OO2 r. Nr 23, paz- 22A, N:r 62l poz- 558, Nr 113' poz. 984' Nr 153,

-,az- 72'7L 1 Nr 214, poz' 1806) , zgodnie z art- 24r] tej ustawy oświadczaa, że posiadam wchodzące

- 
skład małżeńskie'] wspó.lności majątkol'rej Lub stanowiące mój majątek odlębny:

zasoby pienięŹne:

- ślodki pie4iężne zqromadzone

ś?..r;ć./c=.* 'fzn7ł
w walucie polskiei:
.a.4<ys/.n./<ę.
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po!//lefzchnia:

ubiegl'rn pxzvchód i w wysokości:

óut,łó'.ę
"o/. łtr/ao.łhrr;r--

o wartoścj:

tytul prawny:
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spółkach hand]oWych

lakie osoby - naIeŹy

III.

z udzialem 9m1nnych osób

podać 11czbę i emitenta

prawnych fub pizedsiębioiców,
udu 1ałów:

udŻrały stanowią paklet rraekszy

spÓłkach handfowych - należy podac ficŻbę i emitenta udzia}ów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubreq}\Ąn dochód w wysokości: ?/,e.

IV.

1. Posiadem akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

''.7 których Y - należy podać llczbę i
osób prawnych 1ub p:rzedsiębiorców,
emitenta akci i:

akcje te stano''ią pakrej: większy niż 10: akcji w spółce: ,171.c.

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roklr ubleqł]m dochód w !./ysokości

Posiadam akcje !' innych spółkach
łzl(

hayilopch
do źyĆ/q''J"J'

naleŹY podać .Liczbę i emitenta akcii:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) !,' :roku ubieg}\.m dochód w wysokoścL . -ł?/.<- -



'n.

Nabylem(am] 1naby] mój małżonek, z -'vylączeniem mienia przynależaego c]o ]ego ma]ąt].u ocrębnego)

od skarblr Pańsiwa' innej państwowej osoby pra''nej' jednostek samorządu terytoria1nego, ich

VI.

podac fo.mę pIawną i plzedmlot działalności):

z tego tYtułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegł\Ąn pr:Żychód i dochód w wysokości:

2. zalząClzam dziatalnością gospodarczą 1ub jesten przedstawicielem pełnomocn-ikiem takiej

' ;.;";;-; ; :;;; ;=.."-; )rl J-4rł-
ł/J

z tego tytułu osiągnąłen (ęłam) w ""Er#::::::::::lo k'J

r?./-c -

VII.

W spólkach hand.Lovych (naz!,/a' siedziba spółki): _.

-- iestem cŻ.lonkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kredy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytułu osiągnąiem(ęłam) w r:oku ubiegi}m dochód w wysokości: /7/.c.

VI1T.

1nne do'1ooy osiago'e Ż c,-ulu za '':dnLenlo 1-b nne' .óĄ)"tr ", 
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poj aZdów mechanicŻnych

ŻobowiązaĄia pieniężne o wartości powyŹej 10 000 złotych' w t\Ąn

(wobec kogo, w związku
zaciągnięte kredyty r. poŻYczk).

z jakim zdarzenien, $i jakiel



Powyższe oświadczenie
podanle nieprawdy f u.b

składam śwradomy (a) , rŹ

zataj enie prav/dy qrozi
na podstanie art- 233 S 1 Kodeksu

kara poŻbawlenia wofnośc.i -

karnego za

(miejscowość, data )


