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IJwaga:

osoba składająca ośEiadczetrie obowiązana jcst do zgodnego z prawdą' słAlannego
i zupełnego IYJpełnienia kazdej z rubrylr

Jeżeti poszczególne rubryki nie znajilują w konkr€tn}'m prą?adku zastosoJlanial należł_2.

1.

rr pięać ''nie dorvczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić pruynal€żTość poszcŻególnych
skłądników majątko\rYch' dochodów i Żobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego !ratźeósĘ rt spólnością mają1kor\ ą.

4. oświarlczenic o statri€ majątko$jTm dotycą'majątku w kraju iza gratricą.

5' oświadczeEie o sbnie majątkolr}E obejmuje równieź s.ierz}.telności pieriężne.

6. w części A oświadczeBia zawańe Śą ilformacje jawue, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczeni€ oraz miejsca położenia
nicruchomości.

czĘsc A

po zapomaniu się z przepisami uśawy z d]Ja 8 marca 1990r. o samorządzie gmim1m @z.U.
z 2001r. Nr 742|,poz'I59| oraz Ż 2002I. Nl 23, poz'220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz'984, Nr 153,
poz.1271 i NI 214' poz.180o, zgodnie Ż ar.t' 24h tej ustaw ośY/iadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małżensb€j wspólrrości majątlowej lub stanowiące mój majątek odĘbny:

T.



TT.

1' Dom o po$łerzchnl, .''''.ł'{t).''''''''''''.. 
' m2' o r.r.ańości:

t}tuł prawn!': '''. ..' ' ' ' .'.'l*łł's'r-._.'ę'i: ł'' -'''-'.''''.'..'.
......2,a.c oca

m.

2' Posiadam udziĄ w iurych spo&ach bandlowych t należy podać iiczbę i emitenta udziałów: .]....'''''''''''''" : r" 1r" "
-"""""""']""_:"""'' 

. . ... .. ... ......L"}e.'..'.óol..ęł'ł.......
Z tego Ę'tułu osiąnąłem(ęłam) w rckr ubi.ity- ao"uda *.|'7.okoścj: .1. '....... '........

'.'.'..'.'' ..'..''''...''.''(,.'!'ę....r1!-^Ę ęł'/ .

ff.
i ' Posiadam.akcje w spółkach handlowych z udziałem gmimych osób pra\łTiych lub

przedsiębiolców, w lrtórych uczestniózątakie osoby l naei poaać tczbę i emitełta akcji:

Z tego tJ'tułu osiągnąłem(ęłam) ln roĘu ubiegły]] dochód w \łysokości: .'..'.....w,,(e'..'



Nabyłem(am) ( nabyi mój małŹonek' z wyłączeniem mieIlia pr4,naleŻncgo do .jego majątku
odrębnego) od.Skarbu Państwą iinej panstvo\Ą/ej osoby prarnne.j' jednostek samorząclu
tcry oria ne5o' :ch 7.\ĄlaŻ-o!\ lJb od ko.n '.rLj Lnej osob) pra*ncj'na.ręp,ljace n .ie. *o'-pooięło
zbyciu w drodze pżetŹrgu - oalcż) podac opis mienja i datę nabyclą'oó togo , -- '-'' ...'-

2. PosiadaE akcjc rł' innyclr spółkach Ilirndlow1ch - na1ez1' podać licŻbę i eiirjreDta akc]i: . '

Z telo Ęv1ułu osiągxąłenl(ęla!])

!'I.

1' Prowadzę działalność gospodarcą (na]eŹy podać formę prawną i pżedmio1 działa]ności) :

- osobiście ''...'''''''..-_ L"|ę... ó- Ęą

vll.

' jestem cŻłonkiem .*.ąa. i .i iljy f ::.:. . '.....'..' ..'.'q,.i. :J1'a
- jestem człookiem rady nadzorczej (od ki eay'y .'.t.3-1Z'y!

7.

- ]estem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):



lub inne_j dzia}alności zirroblorł'cj lub zajęć.

(^

IX.

Skiadniki mienia ruchomego o wafiości pow1.ze.j 10 000 Zło1yc| (u, przypadku pojazdóv
mechaaicznych naleĄ podać markę, modeli rok produkcji ): ..' . ._

t-ł"'-J_Ę;



6 1 Kodeksu Lrm€go
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