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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jcst do Żgodnego z prawdą' stalannego
i zupelnego lłTpełnie ia kaźdej z rubryk
2. Jeżeli poŚzczegó|ne rubryki nie znajdują w konkletnym przypaalku zastosowania,
należ!
wpisać ''nie dołczy''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okleślić pĘlarależność
poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiąŻań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
4. ośł'iadczenie majątkowe do{czy Eajątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również sierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczcnie oraz miejsca polożenia
nieruchomości'
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Ja' niżej podpisany(a),'. plgrrłą t.Ii

urodzony(a)
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( niejsce zatrudnienia. sianowisko lub fmkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Ż dnia 8 marca
(Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 159i oraz z 2002 r. Nr 23, poz.
N_r 153' poz. i271 iNI214'poz. 1806)' zgodnie z ań.
posiadam

1990 r. o sanorządzie gminnyn

220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984.
24h tei ustawy oś\łiadczam. że

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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ZJ5ob} piśnjeżne: 

L- !rodki plenivzle zgromadzonc q rłaJucie polskiej: .''..4ł''{-.'.''..''!'|r:'l-i;, . ,lJJ
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III.
1. Posiadam udziĄ !v spółkach hąndlo\\,l ch Z udziclem grnion} ch Usob pldrłnvch ]ubprlcdsiebiorco!Ą. \ kIór\ch Llc/e\lniC/,1 tiUe osobr uol"'l pół." li"rui,"n'i,"n'"

Z lego r}tulu osiągną]em{ ęlam l $ roku ubjeEł}mldociód w w)sokości:
'.'....'.......... --. 1'ł\Y s1AV(Y

N'ab1łen(anr) 
!aby] mój małżonek. Ż wyłączeniem mienia prz1należnego do jego majątku

odrębnego/ od Skarbu Państwa, tlnej państ*owe; osoby prawrlej,.1"a'oitt i .'ui'o-ąau
teĄ,1o.ialnego' ich z\\'jązków lub od komunalaej osobyiiarłne; nu.tęp";ą"" -i"oi"' r.to."podlegało
zbyciu l drodze przetargu - nai€ży podać opis mienia i <latę nabycią od kogo :
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Zoborłiązania pienięzre o wartości Do\łTżej i0'o00 złotych' w łm zaciągnięte ked],t}. ipoa czki
oIM v'alunki najakich zostały udzielone (i' obec kogo' w z.i,iqzku z jakm zdarzentem, łjakej



Pouyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaMenia wohości.
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