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Urr aga:

1. osoba skladaiącll oświadczenie obox.iązana jest do zgodDego z prał'dą, stara[nego
i zupetnego wypcłnienia każrJej z rubrylc

2' Jeżdl poszczególne rubryki nle znajilują w konkretn}.E prĄladku zastosos.anial trależł
ił pisać ''Die doh c,.y' .

3. Osoba składająca oświadczenic oborł.iązana jest określić prĄ.należtrość poszczególnyclr
składnikól, majątkoYrych, dochodów i zobow_iązań ao mająiku odrębnego i ma;ąit<u
objętego malżeńsĘ * "pólnością tlJjąlho\rą'

4. oświadczenie o stani€ majątkolrilr dot1czy majątku rv kraju i za granicą,

5. ośn iadczenie o stauie majątkowj,'m obcjmuje również T.ierŻ}tehości pieniężTe.

6. w cŻęści A oświldczetria zawgńe są iEformacje jawne' \ł części B zaś informacje niejawne
dotyczącc adreŚE ŻamiesŻkania skłarlającego oś\łladczenic olaz miejsca polożenia
uieruchomości.

CZĘśC A

Ja, nżej

urodzony (a)

7asoby pieni1żIe:
- środki pienięhe zgromadzone w walucie polskiej: ......'i4ł.9

( Eiejsc€ Żatudnienia, stanowisko lub funłcja )
po zapozno:riu_się z przepisami uśaw} z dnia 8 maTca i990I. o samorządzie gD nniTl @z.U.z 2001r. NI 142,poŻ.159l oraz z 2002r' Nr 23, p oz'22O. Nr 62, poz':ss. Ń.'l l:, po'.siił, Ń r s:,
:::i.ł?] i1I1:ł1' ooz.l.8oo., zgodnie z a1t. z4l te1 ustavy osuadczan, ze posiadam rv"toa'ą""
w sKrao ma{Żen$o€J wspólności majątkowej lub stanowiące mój oajątek o&ębny:
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Nab}łęm(amJ ( nabył mój ma]żonek. z wyłączenien mienia p.z]ąa]cżnego do Jego mają&Lr

:-*::::ę:]''^"1^''j::|: .aT.y", . ime1 
.palrstvv'owel o,uu1 p,""-el 

'" l.anostek sŹmorząd]rter}.toriainego, ich 7-wiąŻków lub od komunańq osoby ira*,rre1 n^Ęp"ją;; ;;;;.'ń;.-';;;::fr;
zbyciu rł drodze przetalgu oa]eż'y podać opis mienia i',1atę naby"ji;;i"*. 'aln.*-ó. .' di'u'tł,)



VIII.

Lnne Jochody osia,eane z ll.tulu zalntdnicnia
7 |od.!njem 1iu'oa Ll7lski\1'arlvch l kajŻdego t]lułu

Jub innej działall'cści Zar..bkCr\r'ei 1ub zajęć_

Składnik mienia ruchomego o waj1ości pow] Żcj l0 0o0 ZloĘ},ci ilv prąlpadku
mechanicznych na]eŻ-"'podać marke' model irokprodułcji )' v'l^9 )lc tŻcŁ!

pojazdów

ZoboR.iąuarda pieniężle o wańości porłażej 10 o00 złorych. v tyn 
''aciqgnięte 

tT(rd}ty i pożyczki
oraŻ \Ąafurli. na 1aLJch zo5raq7r'rdzie,one rr^obec Logo. t rrł iąku z jakin zoarzericm. rł jaliej
rł;:okoscil' .'''.' '!kLię''''..d.'p.'ł.!4'h'Lł.'.' '' '' '' ' '.''.'''''.' '''' '''' ''''''..'..''''..-..'.''.'
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Pow1tsze oświadczeoie sk]:ądŹĘ śMadomy (aj' D oa podsrrułe arL2]3 5 l Kodelsu kamego
ża pÓdnnie hieprawdy lub żaą;uie plawdy grozi kała poibawienia .wolnosci_
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( rru€]scow!śĆ' data )


