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Uwrgai

1, ośoba slrładająca oświatlczenie obowiązana jest do zgodlego z prawdą sta'anlego

i zupełnego łf,Tełni.lia kaźd€j z rubryk.
z. .luzJri po,'"czugtloe rubryki nie znajtluJą w konkretnym przypadku złstosowania' naleł

wEi'ać l'nie dotvczv''.
,. ó"ri"# #t*ią"" ńladcze'le obowiązana jeśt okfeślić prrynależność poszczególnyctl

'kńe;ftń 
ni;ątt owyctr, rlochodów i zobowiązań do majątku odręblego i majątku

4.
5.
6.

objętego malż€ńską wśpóltrością majątkową
ośńarlczente ma;ątłowe dotycly majątku w krłju l z. grat cą' 

'
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpienlężle'
W częśct A oświaóczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś lnformrcje niejałYle

rlotyĘce arlresu zamleszkania iIłlłao"jącego oświądczenie oraz ni€jsca polożenia

Y )ruchomości.

czĘśĆ A')..,/-
Ja, niżej podpisany(a),. ''''' Tłłd'ęu''ł.ł.'' 'l,'ł,łł,:'y'''' r'4rr/4,.'aź.Ł' '''''''''"' '"''''''''

ó!.l!Da i naŻwisko oraz łsąłisko lod(@
vodzony(a) ''''' !),ł'''0rl'''''''ł.j1,ł''ć:.ł' ''.'''''''''' w ''''ę.2łtz?d'ź.Zę'ł"'1/t'ś''4'''' '''''' ''''''''

/-
'.'''..''.''ctlhł/ntł.'''''"l!-ął/'łł''.'.-ź.m'ł'tl4.''.''.'' ''''''''''.''''''''''''' '''-"'

( miejscę1nldnrenia' stedviskó ltb funkov

po zapozoaniu się z pEepisadd ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o, samorządzie gninnym (Dz'U'

z zooi l. Nr r42,'poz' Lśg| o:az z 2002 !' N! 23, poz. 220,Ń 62, poz, 558, N! Il3, poz' 984'

Nr 153, poz' l27l'i Nr 2!4, poz' 1806), zgodnie z ań' 24h tej uśtawy oświadczam, że posiadam

wch"]zące w sk]ad małżeńskilj wspólności majątkowej lŃ stanowiące mój majątek odrębnyl

I.

zasoby pieliężne: , J
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o wanościl''...'.',..'.'''',.''''''''''''''ł.ł ię Jo tł*!ł'4d
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l.

1' Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnyoh lub
przędsiębiolców, w których uczestniczątakie osoby - rla]'ężry podać lięzbę i emitenta udŻiałów|

'''''''''.'''''''''' !4c'.:'''..'JQ'!'y'rł.i/''' ^-' -'' -'''''

udziały t9 stanowią pakiet Większy 1 ż 1o% udziałów w spółcel ''...":a.|e.''''''r/ł'ć7c'1+1''''.'''.I"/
Z tego łtułu osiągnąłEm(ęłam) w roku ubiesbń.dochód w wysokościl .'' 'nłŻ. .'ilr.r/7cły''WV



rv.
l' Pośiadam akcje w spółkach hand1owych z udzialefi gmuu:;ch psób prawnych lub
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Nabył€m(am) /nabył mój małżotek, z wyłączeniem mienia przynal€żnego do jego majątku

oorętnegol 
'oa 

S(arbu'Państwa, innej iaristwowej osoby prawnej, jednostki samolządu

reryrorińego, ich zwią7ków lub oj komńalnej osoby prawnej następujące mienie' króre 9o$9ało
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vr.
' . Prowadzę działalnoś ć Eospodarczą(kąleł podać fotmę prawną i prze&kiot działalnoścĄ :

- wspólnie z irur1łni os obant ''''...'''7aa't'''.',/u/4t?.7'
ł'/

ć/e

_ wspólnie z inrrymi os obeftn '''''''''.''fiaŁ.'''' a/ał$elia//
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Z tego łtufu osiągTląłgt(ęłam) w roku ubiegłym doobód wwysokości: '..,lkc""{p'!rł
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Po ższe oświadczeEie składam świadomy(a), iż na podstawie an' 233 $ l Kodeksu karnego za

poJńie uiepmwdy lub zatajenię prawdy gTozi kara pozbawienia wolności'
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