
zasoby pienięźne:

- środki pieniężne żgromadzone w Walucie polskiej:

- śrDoki pienięzne żglomadzone w walucie obc€ , r' e łlotrź
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l. osoba składająca ąświadcżenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypetnienia każdei ż rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadk! za§tosowania, naleł wpisać
"oie dotycry",

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiążana iest określić przynależność po§zczególnych
skŁdników majątkowych, dochodów i żobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku objętego
małżeńską w§Ń|nością ma.iątkową.

4. oświadcżenie o stąnie maiątkowym dotyczy maiąlku w kąU i za granicą.
5. oświadczenio o stanie maiątkowym obeimuie .óWnież wierzytelności pieniężne.
6. W cuęści A oświadczenia zawańe 9ą informacie iawne, w części B zaś lnformacie niejawne

dotyczące adresu zamiesżkania składaiąc€go oświadczenie ońż mieisca położenia
nieruchomości.

czĘść A

Ja, niźej podpisany(a),

urodzony(a)

(ńią* ód!!i6nr3, fujsko lń funkcja)

po zapoznaniu się z prżepi§afti ustawy z dnia 8 marca'1990 r. o samoźądzie gminnym (Dz, U, z 2001 .. Nr
142, poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz. 220, NI62, poż, 558. N, 113, poz, 984, Nr 153, poż, 1211 a Nl214,
poz, 1806), żgodnie z ań. 24h tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mażeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek od.ębny:

l.



I
2

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych ż udżałem gminnych osób prawnych lt]b prżedsĘbiorców,

W który,ch uczesiniczą lakie osoby - należy podać licżbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią paket większy nż 10% udżIałóW w spółce d*n^ "",
Z t€o MulU osJągnąem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: .-r-:.1.----\.ź-,-2-Jrj-lł1--

\|

2, Posiadam Udzią w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta Udziałów:

.........r.' ę ..... da/rę..1... ...........................

Z tąo Mułu osiągnąem(ęłaml W roku Ubieg{ym dochód W !!rysokoścl: .rl.t,......a.źĘ:r.ri.lś:.4 .
]

lV.

1, Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorów,

w których uczestniczątakie osoby -należy podać liczbę iemitenta udziałi5w:

z tego rytuł.] oslągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości r.'.ę....Q.").i.lr../.ę!.1..............
(/
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Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać licżbę iemitenta akcji]

ztego Mulu osiągnąem(ęłam) w.oku ubiegłym dochód wwysokości: ..Ą!ę...a,?ąćręl.ę.ł].

Nabyłem{am) (nabył mój maźonek, z wyĘczeniem mienia przyńależnego do jego majątxu odrębnąo)

od skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samolządu teMo.ialnąo, ich zwązkóW |ub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pżelargu - naleźy

podać opi§ mienia idatę nabycia, o(l kogo: , ,..n.tb..,..dłl.cx1

- 
ł/zt,ł t.- wsŃlnie ż innymi osobam; ---.-l?.!.c.......(4. , ,

z tego tytufu osiągnąem{ęłam) w roku ubiegłym p.żychód i dochód W wy§ oxosci: !!.k-.-.-płlĘ,ląle ..,

2. zarządzam działa|nością gospodarczą lub jeslem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dżiałalności
(należy podać formę prawnąi pr2edmiot działalności): ,.,-..,.,.,,,.,.,.,.._,-,.,,

.r.!( -.- -- -2/-*-l:7-a:.l

-osobiście ,,- ..-.,, n!(.... .C!^.l*.:.Z...... ,,. '! '|J (

Vll.

W spółkach handlowych {naźwa, siedżiba spółkil te d-af1 ł:4---,

- jestem cżlonk,em żażądu (od kieoy) . n]ł.....d*:Ę.r<:ł.

- lestem członklem rady nadzorc"ej lod kledy). ... !J. t e..... d. O Ę.?- J.(J U

-je§tem cżłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy), ĘlŁ dpha?]



10,000 złotych (w mechanicznyń

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10,000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożycżki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdaźeniem, W jakiej Wysokości): ..,.,.,



Powyższe oświadożenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań 233 § 1 Kodeksu kamąo ża podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy groźi kara pożbawienia wolnćci,

{^^-"e#/,J-"*-,4'
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