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Uwaga:

po^zapomaaiu_sĘ z-przepisami usta\ły z dnia 8 narca 199fu. o samoządzie eminnym (Dz.U.
Ż 2001r. Nrr l42,poz'759l oraz z 20o2r. Nr 23, p oz'220,Nr 62' poz' 558' Ni113' poz.9d4, Ń 153,
poz-127] i NI214, poz.l8oo, zgodDie z ań. 2ih tej rrstawy oświadczam, ze posiidam wchodzące
w sk1ad małżeńskiej rłspóIaości majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzleI
- ;rodti pienięzle zg-omadzone w u a]ucie p o ,uri, ''''.'.żQ' ''łu.ł':'._...' '.''..'.'/

,3p,ę.(.'"'?'Q'.t'Żo', a"ia.''''''''''''......r'

I ł'.
l. osoba skladając;';*śi;inai?Eńid-ónowl{zatra jest do zgoilnego z prawdĘ, starannego

i zupełDego $TTehienia każdej z rubryk

2. Jeżeli posŻczególne rubryki nie Żnsjdują w konkretlym przpadku zastosowania, nalcł
wpisać '' oie don c^ ".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynal€żność poszczególdych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńa;ąiłu
objętego maueńsĘ rrspólnośCią mająlkorl ą.

4' oś$'iBdczenie o stade majątkoJł;}E dotycą majątku w kiaju i za granicą.

5. Oświadczelie o stani€ majątkow}u obejmuje również {.iorz'telności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawańe są i'lformacje jawne, w części B zaś infonnacje uiejawue
dotycząco adresu zabdeszkania skladającego oś$iadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CzĘŚĆ 
^

..'..'...'.......'....'.. na kwotę|



II.

,/
L Dom o powietzcfui, '/..7

trtuł prau l] : '''.4ź'f
2. Mieszlianie o powierzcbni: a=,......._ nl2, 

o rł'aności:
t}.tuł plawn)r:'.'.''.'.'

4. Inne nięruchomości:
povietzębr:'a'. .....'....0.!?.

"h.{g

m.



Nebyłem(am) ( nabył nój nrałżonck' Z wyłączeriem mienia prrł.na]cŻlego do .jego majątkuodrębn€go) od.Skarbu Państwą irnej parrstr.vowej osoby prarłmej, jedirostek Salnoląduteł'tofia]4ego, ich .łieaków irrb od komurlalne] os.,b) p*''łr.i nosrępuju." -]enle' ł1óre pod]egało
zb}'ciu \Ą'dlodŻe pŹetargu _ na]cą podać opis mienia l datę naby.ią'o,t kogo ,

--''''--'''.łz(('''..'''''' abę ?

Posiadanr zLkcjc rł,irulych spółkach Ęanclluu)+ nJlc-,)po,J.rcLl.:.bęi.mnenteak|i:'''. '''. ''
' ' ''' '' '',.l\ a(Q'nu?ż

Z,

::g:1r.ful:]osjąenąr::|:':"]]-]:1.1.:'''i,,>Żż;,|; ]]i]i]]|] . '-'] '..-'.l.]'

prz'edmior działalrrości) :

tL

tspólrrie z in_o1rrri osobar . :::::

Z tego t]'tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg|m pr4.chód i dochód w u.^vsokości:

, 
?::I:,o:::|:]:ością go^spodarczą lub jestem prŻedstawicielem pełnomocfukiem takiej
oŻ1d]atno\.l lna]eł podać lormę pr"wną 

' 
pr,/edr ol dłi"ła noqc;): '.'..'.' '''.'..'. '''.'' 4.!-''.' 

' '. ' ' 'c1<: /? ęL:x. '
- o.obi.rie all ' /

Z tego otułu Ósiągnął€m(ęł€ft) w roku ubiegĄłn dochód w wysokości:

vII.

w spółkach hand]owych (nazwa siedzio. pó,L ,: '' ''''''' 'I'r. '' "b'{* łn'7 J
le:lęĘ c7ron]!jem/aląd_ r od jeo) ): ''''-- ''.''''

]estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .'.-'..::::

- Jestem członkiem komisji rewiuyjnęj (od kiedy): ...j--''.''...

Z tego tyufu osiągnął.,"1ęłu-1 *.ot,r uJi.*łr"' a""loJ.".ł."ł.<li ..I :



VIII.

dzlał:Lnoscl zaubkn*c1 lLLh ŻaJ ęc.

;n,;h;.;;r;

IX-

ŻJoĄ'ch (w prz}padku poja7dov

b>L

x.

ZobowląŻaDa p]en]ężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym j.aciągnięte lqed)ty i połcŻki
oraz wartłtki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,'w jakie.j
w1soloścl):

nl. -/^ łcrau



Porł}żsże' oś\łiadczęnie sk]adżm świadomy (a)' iż oa podi;tarłie afiż3 $ ] Kodeku kamego
za podżnie nieprawdy lub zataj;oic p€ivdy grozi kŹ]a poŻbawienia wolBości.

/o'(ąco %Q.Qź.'' 2pr4,
(.Eiejscowość. dair )


