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UWaga;

1. o§oba skladaiapa oświadczenie obowiązana iest do zgodneqo z plawdą §tarannego i zupełnego
wypełni€nia każdeiz rubryk.

z, .lĆeii poszczegótńe rubłki nie znaiduią w konkrelnym pĘypadku zastosorvania, należy wpisać
"niedolyczy".

s. d;Óbu 
-'"-ńiO"lą"u 

oświa.lczenie obowiązana iest określić przynsleżność poszczególnych-' 
"llrJ"ixa. 

mjjłlowyctr, dochodóW i zobowiąŹri ao m3iątku odrębnĘo i maiątku objęlego
malżeńską wspólnością maiątkową

4. oświadczeni€ o stanie maiąlkowym dolyczy maiątku w k€ju i za granicą, . _

5, osWiadczenie o stanie maiąlkowym obejmUie lownież wierrylelnoścl plenlęzn€,
6. W części A oświadczenia żawarte są inlormacje iawne, w części B zas inlormacF n€]awne

dotyc;ące adresu zanieszkania itłaaalącego oświadcżenie oraz mieisca położenia

czĘŚc A

Jąniżejpodpisany(a), .. -1,]{k*;5Ł;ri f3.p3g,/.,k"4k,..e"|...

uroozony(a) .-.-,.._.,.,....,,.,0.-9, -...Ą.Ą.,..Ą1:.8--ł_.____......,,..,,,,,... * ..,.,,,,Xo.1r,r-łI.1Ł

po zapoznaniLr s]ę z przepi§am] u§tawy z dnia 8 narca 1990 r. o samoEądzie gm]nnym lDz, U, z 200l r, Nr

\ąz, Óoz. lsgl orłŻzoÓ2 r, Nr 23, póz, z2o, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz, 984, Nr r53, poz, ]271 i Nr 214,
poz.'1806), zgodnie ż arl, 24h tej l]stalvy ośW adĆzanr, że posjadam Wchodzące W s[lad mażeń§kie]

Wspó{ności majątkowej łub stanowiące mój ma]ątek odębny:

l.

Zasoby pjeniężne:

ś.ool pler ęż'le zglonad7o' e w wa]ucle posklel: ,,,, ,,,,,,,,,,,,i],r,.CC,,,,,,,,Z]--

. p€olery Wa.loś,,oWe: .................................^..;..1,,,,,,,,.,ś,^,j-,,, ,,,,tĄ,,|:R h!)........§A
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MUł orawnv --,.,-,-,.,.V!\r,..-..dd_r,Lvr.

lll.
1 , Po§iadam udziały w spólkach handlowych ż udziałem gminnych osób plawnych lub prżedsiębiorcóW,

w klórych ucześniczą takie osoby - należy podać licóę i emilenia udziałów:

udziały te stanowiąpakiel Większyniż 10% udzjałówW spóce: ...,._-...,.,,,,.

Z tego MUłU o§iągnąłem(ęłarn) W loku ubiegłym dochód W wysokości:

2, Posiadam udżialy w innych spóJkach lrandlowych , naleźy podać liczbę i emitenia udżiałów:

1, Posiadam akcje W spó]kach hand|owych 2 udżiałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW

- """:: ::i::,:]::: ]:::: ::::i ::-,lT:::;:ł:::,] ::]: ::1]::'-,

akcje te slanowią pakiet Większy niż 1o% akcjj W sp,ił"", ........lrr...,,.,ry'cly 
'rł....-................-.....-...-,.

Z iego tj,,tulu osiągnąłem(ę|am) W roku ubiegłym dochód W wysokości: ...,-.,..-l,r.Ł-....,drJjrl}.--...-,.-,...,.,

,ć

Z tego MUłU osiągnąlem(ęlam) W roku Ubiegłym dochód W wysokości:

.ł..!.,..,.l...... ..........



2, Posiadam akcje w innych spółkach handIowych należy podać liczbę iemiienta akc]i:

,,-,.,,..-,,-"""lrLe""""dłllc,} - " -

Nabyłem(am) (nabył mól małżonek, ż Wyłączenjem m]enia przynależnego do jego nrajątku odrębnego)

od skarbu Państwa, lnnej pańsMowej osoby plawnel, jednośek samoźądlr leMorialnego, icn związków lub

od komLrnalne] osoby prawne] nasiępu]ące mierie, ktor€ podLeqa]o zbyciu w drodze pżetalgu, należy

pooać op|s nie- a l dalę raoyc a. oo hooo: ", , ""1,1,,]""""dł,J,(,,,l', " "" " " """

Zleqo ryrułu osiągnąiem(ęiam) W roku Ubieg§m dochód W Wysok8s,i: .-...,----..,^k....,....Ą,ł.7......,, "

- Wspó nie z innymiosobam i,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......,aiŁ,,,--da|,l9 "---_",

Z iego lytułU osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym doclod w w"§o\ośc': . ------,,l,""""",{Cl,y,s-__""""""",

W spófl(ach handlowych {nażWa, siedziba społki): """""---"""nt,e""-"":1,alyl,,7

jes,eT c.,lo, {e,} 1dl7ądL lod \'ed/l, """""""",-"""""" "",]1l-,--""{x,lJLLr,

j€stem członkiem rady nadzorcżej(od kiedy):

- jestem cżłonkiem komisjj lewiży]nej (od kiedy): - -"""""""",l]] ć,.-,.,VlZl]r,1,1,ł..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,.,.,,

...,,..,.,,,,,,,,,,,..,,,!łrr,,.,,,,.,Jr1J-.,|-, -,, -,-,

Z t€go ii,tulu osiąnąem(ęłarn) w rcku ubiegłym dochód W \łysokośc]i _.... - - -. _..,Ą!e.....,,..da1,4,1,1p-



Vlll,

lnne dochody osiągane ż i}łu]

uzyskiwanych ż każdego i},ltlłu:

żatrudnienia lub innei dzialdlności zalobkowej

...,...,......dkię-,...-.-y,*dle.1o.....-:....

lń zaięć, z podaniem kwol

9 6O....ztr...... .....

lx.
sktadn]kimieniaruchomegooWaftoŚclpowFej]o-00ozłolych(wplz}padkupojaŻdóWmechanicznych
na]eżv §ooać -nańe, mod€liro\ plodukcii): --,,,"_,_"",-"""_"""_,],],-_,,-- " _-,;-""-," , , ," " ,

........]1o! kł*ry,.r.....-.Bz.ł.........2ł0-4...r..----:--..."rśpolL*h,>ul+L-L""""""""""""""""----,

x.
zobowiązaniapieniężneowartoćcjpowyżej10'§ooŻłotych,ł/iymŻacjągnięi€kredytyipoŹVcż(ioraz
Warunki, na jakjch zostały udżlelone (Wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, W jakiej wysokości): """"

-,n(ź...,,.,..,..oiJ.l,qL} g--
J\/



czĘść B

PnwvżŚŻeoświadclenieskIadamśWiadomy(aj.iżnapoos.awiean.233§lKoCle(sU\ameqozapooanE
nńpiawdy tr-rb zalajenle prawdy grozi kaJa poóawienia Wolnoscl
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