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l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jesl do zgodnego z prawdą, starantrego
i zupełdego \Y}'pełrienia każdej z rubryk

2. Jeżeli posz.ze9ólne nrbryki nie znajdują $.koDkletn}.Irr prz1padli:u zastosowatriaj należł_
wpisać "nie dotYczłr'.

3. osoba sldadająca oś*'iadczcnie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych
składników majątkołTch' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńająit<u
objętego rnalżcńską *'spólnością majątko1Yą'

4. oświadczenie o stauie EajątkolryTi doĘczy majątku w klaju i za granicą.

5' oświadczcnie o stanie hajątko$}'rrr obejmuje również wier4.telności pi€nigżne'

6. W części A oświadczenia zawańe są infornacje jawne, w części B zaś informacje niejanne
dotyczące adrcsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.

CZĘśĆ A

''....'R,zr'7 ... /.łrk "ł.*rrr ..(/łz.,l.-'*:r'7ż..<ł...'..'.-...... ..

po^^T|oT:T}_'ię z-przepisami ustawy Ż dnia 8 marca l990r. o samorądzie grrinn1m @z.U.z 2001I. Nr 142'poŻ.159]l orM Ż 2002I' NI 23, p oz.22a,Nr 62' poz' 558' Ni 113, poz.9ś4, ń 15 3,
poz_1271 i Nr2i4, poŻ.1806), zgodnie z art. 24h tej usta$'y oświadczam, ze posiadam wchodzącó
w sk]ąd małżeńskiej $.spólności majątkowej lub st9.nowiące mój raajątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężoe:

pdpjęĄ \łdno:cio\^eI

na kwotę: '..''''''''



II,

2. Mieszkanie o powierzchd: m2, o rł'artości:y'*y'o

t'}tuł pra\Ą!'iy:

3.

4. Irrne nieruchomości :
powierzchnia: ...................... n 1!...

o wańości:

III.

1' Po siadam. udziĄ w spółkach handlowych z udziałem grnirrnych osób prawnych lub
przedsiębiorców' w ł1órych uczestniczą takie osoly , ;a]ęł podać [c)bę i emitenla udziałów:

''' - -. -.'''''.''''.. -' -'.(-/ : ('.,,..ć/i.'Ę..('':u.'..'..''-'7 i/

udziałytestano\,\'iąpakietrłiększynż1o%udziałówwspołce:....'.'.......;:.=.:.:;::

Z tego t}'tułu osiągląłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w lłysokości: ......'.;.'-.':;=_..'...'...'. .-.

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

IV.
1' Posiadam akcje w spółkach handlorłych z udziałem gminnych osób plawnych lub

prŻedsiębiorcólv, lv których uczespiózą,tĄie osoby i nąlęi no6ać liczbę i emitenta akcji:/-,a /Zr/. /).,

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10olo akcji w spółce:

Z tego qłufu osiągnąłem(ęłam) w rpku ubiegł1.nr dochód rł'*ysokości:



Ż

Z tego 1]'1uhl osiąFląłcrn(e}anl) rĄ,roku ubicqłYlrl .]ofharL] \! W,vsokości:

Nabyłemlam) ( nab},ł mój mE!łżonek, Z rł}łączeniem mienia p.Ż],na]cŹne!]o .]o jeao majątku
odrębncgo) od Sk:łbu PańSflla' iinej pEnstlvowej osob} praunej. jednostek sirmr'rzadu\ )'UF.'n''' ' l, 1,'v]dŻ.u l'Dod^ 'nlaL'. .. b' p'al'c'.a"'ep.1..' 

' 
_'.'ho*p;"].P'. 

'zbvciu w drodze przelalgu należ1'podać opis mienla i'ciatę naby.ią-n.i iogo ,

vI.

i. Prou'adzę działalrrość gospodarcŻą (Ba]c2 p,odac lollnq Pra\\ną ] przednr]oi Jzia}alności) :
''' 'az{ '''rtr'Ęc '.7 ' ''''' '-o.oh.(ię ''/'''':/''''' ''..''

chód i dochód \! 11.ysokośc]i

_ osobiście

_ ł.ronic , ]rur) m o\obmj ;7'
Z tcgo t}tttłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w unsokości:

vlI.

w spółkach hald1owych (naŻ\'a' siedŻiba s półki): ..''.'.' /2;'... 7-J./.*'7
- Jestem cŻłorlkiem zarządu ( od kiedy ): .

lestem cŻłonkiem Iady n:adz.orczej (od kiedy):

- jeslem cŻłonkiem konrisji tewizy.jnej (od kiedy):

Z Lego qłufu osiagnajem(ęłam) w rol:u ubiegł-rm dochód rł,rł.vsokości:



VIII.

1nnc dochody osiągane z tyu]u Zalnrdnienia
Ż podaniem k$/ol LLłSki\.'!'anvch Z każdcgo t\łułrr:

..... .. t(.7.( .../.(. ....r ./e..'..F. ...a.r' I i :2.q*./.... . :195(...*.1

IX_

mechanicŻn]'ch nąieŻy podać rnąrkę,
Składniki mienia ruchomego o \\'artości po\łyŻej 10 000 -zło1ych (w lprŻ}padku pojazdólv

x.

Zoborł'iązania
oru \\'arunłi'

pienięż1e o wartości powyzej l0 o00 złorych. w tym Żaciągnięte kredyty i pozyczki
na jałich zostaĘ udzielone (*'obec kogo. w zrł'iązku z jakim zdarzenicm' w jakiej

uf sokości]|



Powyzsze oświadczeoje sk]adam świadomy (a), ii rra pods:ure ań_21J $ l Kodeksu ka:nego
za podarrie nieprawdy lub zaajioie prawdy grozi kara pb'bavienia wolDości'


