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1. osoba sk}adająca oświadczenie obowiązaoa jest do zgodnego z prawdą, staranneqo i Żupełnego

wypelnien-ia kaŹdej z ]:ubryk.

2. Jeźe}l poszczegófne rub].yki nie zna]dują w kookIetn}m plz\.padku Żastosowania, należy wpisać
r1a^^+\l.ż\r'l

3. osoba skladaiąca oświadczenie obo!'iąŻana jest okieś]ić pxzyna1eżność poszczegóLnych składników

najątkowych. dochodów i Żobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŹeńską

wspó]nością nlajątkową'

4. oświadcŻe4ie o stanie na]ątkow\.m dotyczy majątku w k:ra]u i za qlanicą.
5. oświadczenie o stanie ma j ątkoi,7}m obejmuje również wierzYte1ności pieniężne.
6. W cŻęści A oświadczenia zau'arte są infoImacje jawne/ !v części B uaś informacje n1ejawne

.-, dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieIuchomości _

Uwaga:

Ia, ni ż- i podpi sanv (d) f3

(nliej sce

nazvrisko oraz

po zapoŻnaniu się z p.zepisami ustawy z dnia 8 nalca 1990 ].. o samorządzie qmann).m (Dz' IJ. z 2a01

r- Nr 142, poz- 1591 ataz z 2Aa2 r- Nr 23, paz. 22o, Nr. 62, poz- 558, NT 113' poz. 984, Nr 153,

-.z- 12'11" i N. 214, poz- 1806) , zgodnle z at.L - 2Ą:n tej ustawy oświadczam, że posiadam \'chodzące

!* skład małżeńsk1ej wspólności majątkowej 1ub stanowiące mój majątek odiębny:

I.
Zasoby preniężne:

- środki pieĄiężne zqlomadzone $/ walucie polskiej;

- ;;;;;;;;;" ;;;-";;;;" w wa]ucie obcej: . '-.....'''h.ł€.-. --.*l-:4**ł-.//

4t1.
nai

- paplery waltościowe:

.-- na khtoLe:

1, Dom o pa',r: er zchili' i . -m,.{
tytuł pralłny i
2. MiesŻkanie
tytuł praawny:

TT.

m2, o wartości

waItości: -....o DowielŻchni:

..'... . r,'4,/.. '.. .k !;+>.
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o waItości:

; ;"".;;..;, .,;;: "/.y''T

prawnych lub przedsiębiorcói.l'
udzialów:

1. Posiadam udŻiały w
w któ]:ych uczestniczą

spółkach hand1owych

takie osoby - należy

III.

z udziałem gminnych osób
podać 11czbę i emitenta

udziały te stanowią pakiet wlększy niż lot udziałów w spółce: -. -...a?Y- -. - -'/- -L-e-*ą 3Ł'/. 1
z tego tyŁu}u osiąqną}em (ęłan) w roku ubiegł]rm dochód w wysokoścl: .. -?Ż'-4- - - - :ó. Lą1ę'-':1

2. Posiadarn udziały w innych spółkach handIot'ych - na1eży podać 1iczbę i emitenta udu iałów:

z tego tytułu osiągną}em (ęłam) w .oku ubieqł wysokości:

TV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z rrdŻiałen gm-rnnych osób pxawnych ]ub paŻedsiębiorcó\ł,

l l'......l.l...'',""j''' 
T^';'Ę''"^'''';:;;;..........

z tego tytułu osiągnąlenr (ęłam) w roku uŁtiegł}m dochód w wysokości:

2- Posiadam akcje'!ł innych spółkach handlowych _ podać Liczbę i emitenta akcj i: --.

/r,e
u teqro tytułu osiągnąłem(ę1am) w roku ubiegł1,'1n

4.?.ł!.
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Nabvłem(am) (nabyl mó] ma}Żonek/ Ż wylącŻeniem mienia przynależnego do jego majątku odIębne9o]

od skai:bu Państwa' innej iańst!'o!''ej osoby pIaI'nej / ]ednostek samoaządu terytolialneqo, ich
związkót' ]ub od komunafne] osoby pIawnej następujące mienie, któ}re podlegało zbyciu w drodze
przetaIgu - należy podać opis mienia j datę nabycia, od koqo: .

vr.

1. PIowadzę działalność gospodarcŻą (należy podać formę plawną i przedmiot du iałafności) :

- osobiście 
1

.2ż *ć,

Z teqo tytułu osiągną.Łen (ęłam) w ioku ubiegł).rn przychód 1 dochód w fiiysokości:

2- Zarządzam działa1nością gospodalczą ]ub jestem przedstav'/icielem pełnonocnjkiem

działalności (należy podać fofilę prawną i pr.zedmiot dzia}alności) ': . - -.'|'?!11. -. -

- osoblście .. {74a!Ś. -

_ wspólnle z iÓĄ\.mi osobami - . ł4..:Nv.

z tego tYtułli osiągnąłen (ęłam) w roku ubieqi].m dochód w wysokości: :ę<-Lś. ,7

vI1-

w spó}kach handfo\łych (nazwa. siedziba spółki) ; - - -..... -. 'ł} -+ę.

,,?ź/Y jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy) :

_ iestem członkiem Iady nadzorczej (od kiedy) : 4ż7-/' ę- -

- jestem czlonkiem komisji reltizyjnej (od kiedy): "4|aŁ

Z tego tytułu osiągnąlem (ęłam) 
'r.oku ubiegł].I( dochód w wysokości: ...?3-/.ę'-
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j 10 000 złotych (w przlapadku pojazdów mechanicznychSkładnikr mlęnia ruchomego o wartości powyŹe

naleŹy podać markę, model'i ].ok produkcji):

Zobowiązania

oraz warunki/

x.

pienięŹne o wartości powyżej 10 000 złotych' w t]Ąn zaciąqnlęte kredyty i pażyczki
na jakich zostaly udzie1one (wobec koqo, w zl.riązku z jakinr zdarzenien, w jakiej

!./ysokości ) :



Powyższe oś1"'iadc2enie

podanie nieprawdy Lub

składam św1adomy(a), lz
Żataj enie prawdy grozi

na podsi,al"ie ar:t. 233 S 1 Kodeksu

kaia pozbawienia wolności.
karnego za

lpodpis )


