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w konkretnvm prtypadku zastosowania' nakry

,. yJilj ffi" ńiadczenie obo'Ylązana jest ok€ślić pruy_It'leżnośc poszczegóIn}Eh
'' 

'-ń;;ń;Hiłlrovych, 
aoctouów iioińią""n rro naajątku odrębtrego l majątku
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4" ośńaóczenie ma|ątkowe doĘczy majątku w krrju i za grantcą' 
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5. ośwladczenie maiątkorve obejmuJe rówDież Merzytelności pienięzne' 
_

6. w cześci A ośł'ląd"".oi" 
""u,r.t 

,ą i',io.^"cje jałue, w cżęści B zaś informacje nĘawne- 
ffi""il.^;ilfi*'"_'*._r"i"^i"-'ń_"a"iłce!o oswiaaczenle oraz rEiejsca po[oźenia

-leruchomości.
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( miejsce zatsudnieńal stanowisko lub fu'&cja )

zasoby pieliężE€:
- Lńiri,i"łiz"" 

"g'"madzono 
w walucię polskiej: .'""""''?:L*'""''

po zapoznaniu się z przepisani ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o' samorządrie gmirurym (Dz'U'

li,ioi,' N'_iłz,'p"ź' 15'9i oraz z 2obz r. Nr 23, poz' 
'?0, 

Ń 62' poz 558' Nr 1i3' poz' 984'

Ń;i;i. 
";". 

127i'i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej usnwy oświadczam' że posiadam

;;ń;ilń:Ń;Jzeisr<i'e3 .'poroóscńająrkowej lub stanowiące mój majątek odręb'y:

I.-

_ środki pieniężnę zgromadzone w walucię obcej: ,.'''',''' .'hr ś''' ""''il'n$'9



Ą,7ł

Itr"

l . Posiadam udziały w spółkach haodlowych z urtziałem gmimych osób prawnyoh lub
przedsiębiorców, w których uczęsttriozą takię osoby ' należy podać liczbę i ęńitenta udziałów:

udziały t9 stanowią pakiet większy niż lo% udziałów w spółce| ''..',..''.ni,*''',''dł:'Ętr*y'.'..'.'..

'-::':*""j**:1*']:-*::::'*"*l"-ililil ll:- 
*t9::

2. Posiadam udziały w innych spó&ach handlowych - na1eży podaó liczbę i emitenta udziałów| 
' '""

.''''..','''.''..''''5.}:'e'...''....oirł.ły,^y'"''' "'



ry.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmtnn1ch osób prawnych

przedsiębiorców, w których uc'zesbiczą takie osoby - nalezypodać liczbę i emitenta akcji:

_ . . ,.' . - n'i c'. .,cxł'!

lub

akcje te stanowią paket większy tiż |0 % akcjiw spółoel '..'''';l1rvl*" " 'łl'L'.łt'y*'''y

Z tego bt'!ł! osiągudem(ęłam) w roku ubiegĘłn dochód w wysokości " 'łl'''ę'"' a|#9śa'ł'

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należry podać lioŻbę iemitenta akcjii''"''''''"'"''

''''''''.,..'1h.i'ś'''.'''..'s,otvr.",ł..''....''''..''.'.'.,' .

Z tego Ę'tułu osiągtąłęm(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościl " ".^i^*".' ''n"o''!k}

Nabył€n(am) /nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia pfuynależnego do jego majątku

ołę'onugol oa Skarbu'Panstwa, innej 
'pńswowej osoby prawej, jedlostki samorŻądu

tą'ioriainego, ich zwią'zków lub od komunalnej osoby prawlej następująo€ mienie, ]dóre podlegało

zbyciu w dródze przetargu - Ealęży podać opis nienia i datę nabycia, od kogo | '""'"'''"'''"''''""""''

rn*'''' '''*},Ą'r*1
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Z tego r}Ttu osiągnąłemtęlam, w loku ubiegłym dochód w wysokości ' ',*'".'''-*,j',ł '' '

vn.
w spółkach hand]owych (nazwa siedziba spółki i: ''.''',łr.'c.''..''.'''o'łv'!i 9 -

jestśm c7lonkiem zarŻąd u (od hedy| '''.''''..''1b]'u''''''''.'''''J|py"9 -

jęstem członki9m komi s11, tewryjnej (od. kedy): '. ' ' '.., '*-t s-,.,.' '.'..e.|9' 'fi.słg

Ztegot}tufuosiąg!ąłefu(ęłam)wtokuubiegł1łndochódwwysokości:..'..'*'*^..n-c''!1ł9

VIfi"
IĘe dochody osiągane z t}tułu zatrudnienia lub imej działalności Zarobkowęj lub zajęó,

Ż podanięm kwot uzyskiwanych z każdego łłufu: ..''''..',''''.'''..''.','.'.''.''',



PowyżsŻe ośvriadczeoie składaE świądomy(a), iż !a podsta''fie att' 233 ł 1 Kodeksu kamego za

poLrie niePrawdv lub zatająie Fawdy grozi kara pozbawionia wolności'
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