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1. osoba skIadsjąclt oświadcŻenie obowiązana jeŚt do Żgodncgo z plawdą' stalannśgo
i zupelnego v1'pebrienia kłżdej z rublTlL

2. JeżEh posz.Że9ółne łubryki nie znajdują w konklefn}.m prz}padku zastosowada' nalełp'pirać''nie don crr'".

3. osoba składająca oświadczenie oboY!.iązatra jest określić prz}_należność poszczególnych
składnikórv majątkołych, doc]rodó'v i zobowiązań ao mająit<u odrębtrego i -";ątLuobjętego DafżeńsĘ wspóbością majątkową'

4. Oświadczeuie o sta c majątkowFt doo czy majątL1rw kraju i za granicą.

5. oświadczed€ o stBnie majątko\YJm obcjmuje równieź wierątelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zatYańe są inforrnacjc ja\łDe, w części B zaś infornracje uiejawne
dotyczące adresu zamieszkania sklarlającego oświadczcnie oraz miejsca polożenia
njeruchomości.

cZĘŚĆ A

Ją niżej

fr"-h'7 7.lł'zł7
( niejsc€ zatudni€n4 stElowisko lub fuDłcja )

|o^:|oTTY^.Ę z-p-rzepisami Uśawy z d]ia 8 malca 1990I. o samorządzie poi!]rłor @z.U.z 2001r. NI l42'poz.7591 olaŻ z 2oo2r' NI23, P oz'220'Nr 62, poz' 558' Ni113, poz.qsą, ń rs:,poz_127i i NI214' poz.1806), zgodoie z ań. z,in te3 ustavy oswiadczam' ze posiidam rvchodzącó
w sk]ad Eałżensldej wspólrrości majątkolł'ej lub stanowiące mój majątek odręńy:
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papiery wartościowe:
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4. Inne nięruchomości:

1. Posią,lFń udziąły w.społkach hńdlowycb Ż udŻiałem grlinnycb osób pral'rrych lubprzedsiębiorcóq rł któIych uczęstłiczą takie osoby _ naleĘ podać iiczbę i Jńeń udziałow:

rv.
1. Posiadam ałcje w spółkach haadloqych z udŻiałem glrilnych osób pla1łDycb lub

przedsiębiorców, w którycb uczestnicątakie osobyln4eĄ, oo6aó liczbę i emitenta akcji:

Z tego tJdńr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl]Ę dochód \ł wys 
"lros"i, '.''.ł'ł.:.'..,.....'.r :Za.'/y-''l)"
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Nab}'łem(am] ( nabyl nrój małżonck' Z \łJłączenien] micnil plz]rralez-lego do iego maląlkuodrębn€go) od Skarbu Pańs1wą i 1ej pa,lst*owq osoby prarł,nej' Jednoslek samorŻźJ]ull or-dl 'ego' '.n /'wirŹJ\. - lubookolr_ia'ne o oo1 
''u*o''*l'"plłąc.-ner'e.horenaol,eJozbvciu rł'drodze przetargu nŹlezy podać op;s mleua iaatę ń y"ii'"i'i.s;,-})ł?'.iilĄ;iry:

:/

2 PoJiari.rm akcle t'i11il-v.h sPółkach lranc]io.'ł.vch na]c1]' podać liclbe i cmjten1a alrcii]

l l.]go qnlłu o'riąqlridenr(ęłanl) w rokl ubiceł]'Il1 (]ochód

vI.

podać lirrmę prarł,lą i prŻedmiol dziaia]ności) :

Z tego t}1ułu osiągnąłem(ęłam) w rokr: ubiegŁ,m przychód i dochoa - *y.Jos"l

Z tego qfułu osią€ndem(ęłam) w roku ubieghm dochód w wvsokości: ' ' .'11źt'

\TI.

Jestem człoilkiem komisji rewizyjnej (od

Z tego otułu osią8nąłem
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IX.

Składniki mienia ruchomcgo o wź]."lości poĘ'żej 10 000 złotych {w p1Ż}?adku pojazdóv'
mechanjcznych na]eży podać markę' modei i rok produkoii ):
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