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Uwaga:

1. osoba skł.daiąca oświaclczenie obowiązana iesi do zgodnggo z plawdą starannego i źupełnego
Wypełnienia każdej z rubryk,

z .leleli poszczególńe rubłki nie zna|duią,ł konkelnym prżypadku żastosowania, naleł wpisać
"ńie dolyczy".

s. dióbi-'"-ńóa"ią"" oświadczenie obowiązana iest określić przynależnośc poszczególnych
składnikó\ł m;jitkowych, dochodów i zobowiązań do maiąlku odrębnĘo i maiątktt obiętego
maźeńską Wspótnością majątkową,

4. oświadczenie o stanie maiąlkowym dolyczy maiątku w kraiu i za 9ńnicą,
5, oswiadcz€nie o slanie mająrkowym obejmuie róWn ież wigrżytelności plenlęzne,
6. W części A ośv, iadczen i; 

' zawirte są inlolmacje iawne, w części B zaś informacje nieiawne
aotYciące aoresu zamie§żkania itłaoa;ącąo oświadczenie oraz mieisca połoźenia

czĘść A

Ją nźej podpisany(a). /i ł *_r:..........,,§lrep.§.4.kła,J,,cż.
limbm l iałsko ora iąisb rcdola)

uroazony(a) ..,,.,,,,,,d_1,.,,ł.1..,.4.1,ł,},,...,,,,,.,..-.,.,....,.,,,,,,.. * ,,,,,....,/_(;rr,,,r,,-r

ci{lNl cROnZIEC
wFŁYH,iłó

[]ilj ?ł]ł
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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

Aqdllł..,.,,,,,...._..-.,,,...,,,..,.....,,,,,,.
fi d/*3 złldfl sE strołslo fu b fu ikia)

po zapoznaniu się z prżepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzre gninnym (Dz, U,_z 200] r, Nr

ia2,Óoz,1591 or'az Żzoóz r. Nr zs, poz. uo, Nr62, poz,558. Nr1]3, poz,984, Nr ]53. poz,1271 iNr 214,
poz.'1806), żgodnie z at, 24h tej ustawy ośWadĆzam, ze posiadanr wchodżące W skład małźeńskiej
wspólności mająlkowej łUb stanowlące mój majątek odrębny:

l,

Zasoby pieniężne:

śrcdk] pjenięźne zgromadzone w Walucie polskiei: _,,, .lt_t_,i_e ,.,,,_ ,J

-środk]pieniężneZgromadzoneWwalucieobc€j:.....-..,..,,|!Lc.....,,0!1,4l-ł,,.]



ll-

2-

3-

4.

,]!( . 1j!,1,1(i!.l,.,.-.-,.) ;

/

lll.
1. Posjadam udzia}y W spóil(ach handlowych ż udziałem gminnych osób prawnych lub pźedsiębiorcóW,

w kiórych ucżestniczątakie ośoby należy podacliczbę iemitenta Udziałów:

udziały te slanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W społce: ...,,.,..,._,-......

,..,,,.,,,,,,,,...,,,..,,,,.,..l,,....._,......,,,,.,,,.....,..,..,..,.

ż tego MUłu o§iągnąłem(ęłam) W roku lbiegtym dochód W wysokościj

2- Posiadanr udziały W innych §pólkach handlowych , naleźy podać liczbę i emitenta udzialóW]

Z teqo MUłU os;ąqnąłem(ęłam) w roku ubiegł}łn dońó,d wWysokości]

1 . Posiadam akcje w spólkach handlowych ż udżia}ern gminnych osób prawnych lub prżedsiębiorcóW,

W których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę iemitenla udziałów:



Ztego l}tułu osiqgnąłern(ęlam) W lokLr ubi€głm dochód w Wy§okości:

Nabyłem(am) (naby] mój małźonek. z Wyłączeniem men]a prżyna]eżnego do jego majątkLr odrębnego)

od skarbu Państwa, innej państ,Jvowei osoby prawnej, jednostek samoządu teMoialnego, ich związków ]ub

od komunalnej osoby prawnej następujące l1r]eni€,,Idól€ podlegato_ óycju W drodze prżelargu , należy

podać oo s n:er a i daTę nJoyc a. od hoqo: ..,,,,,..,,.,,""""",}-h-,,|t""]"""" """"""""""" """"" "

1. Prowadzę dzia]aln ośc gospodarczą {należy podać lolmę plawną i przedmiot działalności): """"",-""_"

,osobiści€,,,.,,,-,-,-.,,,,-..,.,,,,,.....,.,-..-.-l:",r,.,.,..-.lr:1;,l,rł,

,wspóln!e z innynri osobam] ...,,..,,.......]!:,.......d",lt.l,,.],rl

, 
";; ;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;il; ;;;;;;;;;;; ;;;;-"*,, ];.,.Jail"_}

2. żafzadzar| dziatalrcśc|ą gospodarczą lub jestem prźedslaw]ci€lem, pełnomocnikiem lakiej dzialalnośc]

(naleŹy podaćlormę plawną i pżedmioi dż]alalności):

Z iego l}Ąulu osiągnąlem(ęłam ] Wfoku lb]egvm dochód Wwysokości: .,,,,,,:Ą!.4.,,.-....Ói1,,r,1""""""

vll,

W spć,łkach handlowych lnazwa. siedżiba spólki):

-jestemczłonkiemżalżądU(odkiedy):.,,,,,,,,.-,,,,.,i]lia-,,,,,...,|3-:,l,e"..""""""""""

-jeslem członkiem komisjirewizyjnej{od kiedy): ,..,.-,.,,.r,r"L.i:,,,,,,-"],E:,J"Ł,]D,

Z tego lił!łLr osiąqną]em(ęlam) W rok! ubieglyrn dochód Wwysoko§cji -"-",!1!Ł"""",i]'}!ri"""""""-"",



Vłl,
lnne dmhody osiągane ż t},iułu zatrudnienja ]ub lnnejldzalalnoścl zarobkowel lń żajęc, ż podaniem kwot

Uzysl^iwanycn 7 każdego tFLlU: .,,,..,..,...,Vlir..,..,.,ńl5rz,y"""""""", ",

lx.

składn]kj mienia fuciomego o Wadośc! powyżej 1o-o0o ż|oiyń iW przypadku pojazóW mschanicznych

)C

ZobowiązaniapienięŹneov'art.]scipol^'yŻejlO§Oozłoiych,wtymzaci€niętekredytyipoŻycŻki
warunki, na jakich żostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakm zdalzeniem, W jakiej Wysokości):

,.-." .. --.--,. ---,,.-.,...,,-"""""""--,,ric_""",Ą,,,,,



PoWżVeośWiadc7enieslJadamświadomy(a).iżnapodstaw|eań.233§lKodeńsukarnegozapooanE
niedawdy l,Jb zaĘenie plawdy gro7i kara pozba wjema Wolnosc|,
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