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Uwaga:

1. o6oba składająca oświadczedie obowiązana jest do zgodlego z prawdą' staranEego

l zupelnego w}'p€łBienia każdej z rubryk.
z. lezót poizczegolne rubryki nie znejdują rv koukretnyń przypadku zastosowania' należ"v

wpisać 5i9j9]b&4: .' tż
:. oioto ffiidĘĘiGwbdczenie obowiązarra jest określlć przynależność poszczególnyth

Śkladnlków ń.iąłtowyctr, dochodów i zobo\\iązań do majątku odręblego i mająłku

objętego malżeńską wspólnością majątkową.
4. oś{'iadczenie majątkowe dołc'y majątku w kraju i za granicą'
5. oświadczenie mĄjątkowe obejmuje również wierzytelności pie ężle.
6' W części A ośrvladczenia zawirte są informacje jąrPne' rtr części B zaś informacje nlejawle

tlotyczące adresu zamieszkania ikładoją"ego oświadczeni€ oraz miejsca polożenia

.* ni€ruchomości.

czĘŚć A

Ja. niżej podpisany(a). '' łozłłłzłh +

( miejsce zahudnienia, stsnowisko lub tunkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 malca 1990 r. o samorząćlzie gminoym (Dz'U'

ż zooi t. t'l' |42, poż' Ii9I otaz z 2002 r' Nr 23, poŻ. 220, Nt 62, poz, 558, NI ll3, poz. 984,

Nr l53, poz' 127l i Nl 214, poz, 1806), z}odnię z art' 24h tęj usta\łT oświadczam, że posiadam

"-hodzące w skład małżeńskiej wspóloości majątkowęj lub stanowiąoe mój majątek odrębny:

t.

zaŚoby pietriężne| ,, )z
- środkl pieniężne zgromadzone w walucie polskJe| ''..''''''''*::-.''''''

,{c.

_ papiery waltościoweI



.. a'/-*łł{*ć{.*'
przychód i dochód w wy 

"okoś"i '..p*,?P'?.?D ó9 o

t',tuł prawny: .'.'..'''...'' '..' ....... . '. ./ź''-?'

m.

l. Posiadam udział \ry spółkach handlowycb z udziałem gminnych osób prawnych lub
pvedsiębiorców, w których uczesfuicŻątakie ośoby - naleł podać liozbę i emitenta udziałów:

/, - v

l-

aą ł {.{D,/r/)t,,7'
udziały tę stanowiąpakiet więksŻy niż 10% udziałów w spółc ", . . '.''/*ę .zęł-r'ę,,/

Z lego t}'rufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyń dochód w wrysokości, ''..la'?'''''a:'?-?
.. ..........."(.....

2' Posiadam udzia.ły w innych spółkach handlowych * na|eży podać liczbę i emitęnta udziałów: '.'''.

Z tego tytułu osiągtąłęm(ęłam) w roku ubiogŁm dochód w wysokości:
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IV.
t' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gmimych osób prawnych ]ub

prŻedsięb]olców, W któryoh uczęstniaŻą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego łtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1m

2. Posiadam akcję w innych spółkach handlowych

.i
Z lego i'Tufu osiąFląłem1ęlam7 w roku ubieglym dochód,^ wrysokości: '''''''''14'?' .z{ź=.

Nabyłem(an) /nabył mój małżonek, z rłryłączeniem mienia pŹynależlego do jego majątku
odrębnego/ od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedlostki samolządu
terJ'lorialnego, ich zll'iązków lub od komuna1nej osoby pmvnej następujące mienie' które podlegało

i przedmiot działalności) |

_ wspólnie z innymi osobami ;łł'2 a/ł'

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegbm przychód i dochód w $Ysokości| ''''''''.''. .'' '''''.

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub ieslem p!Żedslawiclelem. De]nomocnikięm.takiei
dzja1a1nościl\ąteąpadi77orrępro,rąiprr"d''otdz'olalnośc,l:'*n ęł'*7':r;ą: ''''

- o"oblścte ' ''
z*b .z'*ź-'a' '.{ę':,Ż.

- wspó1nie z inrr;łni osobami '''..'.'.....



jestem czlonkiem kom is]i rę\^izńnej lod hed!)| '''......''''''''''' '''fuŁ

Z tęgo Ę't!łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}łn dochód w wysokościl

!TII.

nZ.ł,* 4ąz3€'' r' "



hyłTższe oświadczenie składam świadomy(a), iż Ba podstawi9 a!t. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenię prawdy groŻi kara pozbawienia woiności'


