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1.ośoba$kladąiącaoświadczeni€olrowiązanajestdozgodtregozprawdą'starlnlego
l zupełDego Ę'Pelnieuia k{żd€j z rubryk'

z. i.zói p"''""""g"l"e rutrykt nie znaja'ują w konkr€tnym przyprdku zastosowania' należJ

,. Tri'fJ;frt#@i*." **lądczetrie obowiązana jest określió przynaleźno(ć poszczególnyilr_ 
sń;d;ff; niijątł'orvycłr, dochotlów i zobowiązań do majątku odrębtrego l mąjątku

objętego małżeńską rry6póltrością mljątkową
4. oświadczenie maJątkowe dotyczy m.jątku w kl8ju i za granlcą' 

.

5. oświadczenle majątkowe obeJmuje również wierzyteltrości pientężle' . _

o. w częscr ,ł oswiaóczenla zrłvarte są informlcje jawue, w części B zaś informacje nieja$le

a"ń.lą*.dresu zamieszkania ił,łnaującógo oświadcz€niś olaz miejsca polożenla

nieruchomości'

czĘśc A

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkojB )

' środki pieniężne zgromadzone w walucię obcej: '' ''''J'lL' '''' 'll'''i: '"'''"''''''

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dtria 8 marca 1990 r' o, samorządzie gmimym @z'U'
ilooi 

'' 
x, iłz,'p""' Lś9I otaz z 20b2 r' Nr 23, poz. 220, Nt 6Ż, poz' 558, NI l13, poz' 984'

Ńi r si' p""' LŻ7i' i Nt ŻL4, poz, 1806), zcodnie z art' 24h tej uslawy oświadczam, żę posiadam

wchodźące w skład małzeńskiij wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątęk odrębly|

L-
Zasoby pieoiężne:
- ś.oań pl"nięzo" 

'g'omadzone 
w walucie poiskiej: ''..'',.'.',...''"'''''''';'"'''''' ''''''''''''''''''''''''"'''''

na kwotęl ,'.''''. ' '''
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m.

i . Posiadam udziały w spółkacb hatrdlowych z udziałoo gminnych osó! n1a1nvo}-t lub

puedsiębiorców, w których uczestniozą takie osoby - naleź,y podać liczbę i efuitonta udziałówi
JJ

)

ilil;;;;;;il;;;;;;;;;;;,,;;,, ;,i :,,"

,;;";;,;o;;,;;;;;;;'";il;il.;;;;;;, ,', .; , "

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleiry podaó liczbę i emiteuta udziałówi 
' ' " '

tl
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Iv.
l. Pośiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmimych osób prawnych 1ub

przedsiębiorców, w któłoh uczestniczą takię osoby - na]oży podać liczbę i emitenta akcji:

zr.g"ry"fu;;;ąg,,ł;*iiil.i.,i;."n'"ii.gty';;'"hódil;"bćd;Ę";i.;ś;j'.'';;;''''''l'1 ' '''



IX.
Składuiki mięnia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w ptzypadku pojazdów

rńechaniczkych nalez! podać l ąrkę model i rok ptodukcji): ,'..''.''', '''. ''.,''..' .'''..''''...

"t/

x.
zobowiązania pieniężne o waltośoi powyżej 1o'o00 złotych, w ĘĄn Żaciągnięte ked}'ty i pożryczki

olaz warunki ńa iakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdauenien, w jąkiej
t9sokości):''''''''''''''''''''''''''''' .'''''''''''''''.).''''



Po'"vższe ośvriadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie a!t' 233 $ 1 Kodeksu kamego za

potanie nieprawdy lub zatajenie plawdy grozi kara pozbawienia wolności'

I n, uo-li * .''ł. |'yi'| !l''i':'.'j.L'
( miejscowość' data )
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',i.i;ll.1'',,i'1lł,:,.,,lłi..'.)1tio,i'11"n'''
( Podpis )


