
i", n._. .. i

j ,:'r ,- ,:r:. ,!.1 ra'1* b

i... . " .,-, .-.--t.,.' .rl-r"--:""-.,1"","--*--i

'ł
l l , ...; i:l ł,!, 0s}\inADCz&rdIE s{A"rĄT'KOwE
i ii ti' :i'iil I; ir i nadncgCIgminy
; -t.l a\ t

, i'l "-"-i1.".-'.'..,- !i. ..-,""...""""-" I {)
d^i*#{ił.,łń*.

[Jwaga:

n" osoha składająea oświadezenie ohowńąuał}& jest do zgodnego z prewdą, staramnego i
zupełnego wypehiertia każdej mrbryki"

2, "}eżelń poszczególne rubr7ki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniau należy
wpisać *g!ę*dqtczy'].

3" Osoba składająea oświadezenie obowiązana jest okrcśIić przynależnoŚć poszczcgótrnyeh
składników majątkowych, dochodów i zobtwiązań do *u;ątlo* odnębnego mnjątkl i
majątku objętego małźeńską wspólnością majątkową.

4" Oświadezenic o sfanie majątkowymn doĘezy majątku w kraju i za grarric4"

5" Ośwńgdczcnic o stanie majątkowym obejmujc również wierzytexności pieniężne"

6" W ezęści A oświadczemia zawarte są informaeje jawne, w częśei B zaś infonmacje niejawne
doĘeząec adresn zamieszkania składającego oświadezcnie oraz miejsca połóźenia
nieruchomości"
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.tra' niżej podpisalry(a).
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(inliona i nazwisko oraz narnr.isko rodowe)

ą/
urodzony(a )'/ : /. 
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(mleJsce zatrudnienią stanolvisko lub funkcja)

po zapozna{du się z przepisanri trstawy z dnia E maroa 1990 r" o samor'ządzie gnrirueyłn (Dz" {.J.
z20an r. Nr 142, poz. x59tr oraz, zza\z r. Nr 23, poz.2za,Nn 62, poz. si8, N-r t l:,-por. gE4,
Nr 153, paz. t27I i Nr 2n4, poz. trE06), zgodnie z art.24trlte.i ustawy oświadazam, że posiadatn
wchodz4ce w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowięee mój majątck odnęba.ly:
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Zasoby pierriężne:

-_ środki pieniężne zgrornadzone w wa]ueie poxskiej:
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- Środki pienięzre zgromadzone w watrucie obcei: ", ł44(.C
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x. Fosiadarn udziaĘ

przedsiębiorców, w

udziałów:

w spółkach handlowych z

któryeh uczestniczą takie

udziatem gminrrych osób prawnyoh lub

osoby - naleiy podać triczbę i remitenta

art,ic {, /7o'/
udziały te stanowią pakiet więtr<szy niz 10 oń udziałów w spółee:
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Z tego Ęr|ułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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1' Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

Ztega Ęrtufu osięgnqłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochódw w-vsokości:

2" Posiadam akcje w innych spółkach handlowycłl _ należry podać liczbę i ęmitenta akeji:

/xe....( rr*,ę-
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":-: :sĘgnqłem(ęłanr) 

w roku ubiegĘrn dochód w wysokoŚci:

tr/

.....,.,.ł?ł,"7 ( c,t.:/ (?,{- ,/d
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Nabyłem(am) (nabył nrój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Faństwa" innej państwowej osoby prarłmej, jednostek 

-sarnorządu

terytorialnego, ioh związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące rnienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis rrrienia i datę nabycia, adkaga:44,łŁ d" fr.ł;ky'
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Ztego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtynr przychód i dochód w wysokolfoi: .....".""..."..".....

f . Znz4dzarn dziatalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicie1errr, pełnorrrocnikiem takiej
działalności (należy podać f,onnę prawlą i przedmiot działalności):
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Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegtym przychód dochód w wysokości:

vtrr.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): , .. 
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- jestem członkierrr załządu (od kiedy): .du/łt..t',...,,{, 
7,. y

- jestem członkiem rady nadzorezej (od kiedy): ./.t/""74:I



luh za-jęć. z

złatycb (w przypadku pojazdów

Zobowiqzarua pienięzne o wartośei porvyżej 10 000 złotych' w tyln zaci4gnięte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakioh zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniern, w jakiej
wysokośei):
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Fowyisze oświadczenie składanr Świadomy(a), iŹ na podstawie art.233 $ i Kodeksu kamego za


