
ll utłńil i;lłllr cpOlztnc

tJlłaga:

t. osoba składaiąca oświadcżenie obowiązana ieśt do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia każdei z rubryŁ

Z. J'.ii.]i ńii"r"gOrie rubłki nie żnaidu1ą w końk]etnym przypadku za§tosowania, należy rr/pisać

"nie dotyczy",
l. osota ikńoaiąca ośw'ladczenie obowiążana jest określić przynależność poszczegóInych

akładników mŹiitt<owyctr, dochodów izo'towiŹri do ńaiątku odrębnąo i majątku objętego
maźeńską wspólnoścą maiątkową

4. oświadcż;nie o §tanie ńajątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o słałie majątkowyrn obejmuje ńwnież Ułierzńelnoścl p]efllęlne,
s. w częsci A oświaoczenii'zawirte są'infórmacie iawne, w części B zaś informacle niejawne

dotyące adrą§tt zamieszkania Śrłaaa;ącego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości,

czĘśó A

Ja, nżej podpisany{a), J l -ę.n. u:....../'.)*^- łł, a.!.c,l,*,..?u p.:c ro. l, . 0ł,.ł ć l a.ł ł - )(ńioer, 1tr,ło d? i!z{,b dM /

..,..i!.L|

po żapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samolządzie_gminn}ryn (Dz, U, z 2001 r, Nr
142, ioz.l5g1 or'azŻ2oÓ2 r N, zg, pór. zzo, 1.1r 62, poz, 558, Nl 113, poz, 984, Nf 153, poz. 1271 i N.214,
por,'leoo), żgodnie z arŁ 24h tej lstaw ośWiadizam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny|

|,

uódzony(a)

zasoby pienięzne:

- śf6dki pienięźne zgromadzong w waluoe polskiej: 3 ?_-ś!,
,-J

!łLirŁY H {}_a

1',,i, r, '
OŚWIADCZEN|EMAJATKOWE l

tadnego gmlny

- środki pieniężne zgromadżone w walucie obcej: .......frlP.
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych ż udżiałem gminnych osób prawnych lub pżedsĘbiorcóW.

w który,ch ucze§tnicżątakie osoby - należy podać liczbę iemilenta udziałów:
-l

..NY... g-{.u.4ą........
\J ,ż

udziały te stanowią paket większy nź 1o7o udziałóW w spółce: .........::::-,.....-.-.......

ziego!^ułUosiągnąłem(ęłam)tvrok!ubiegłymdochódwwysokoś€i:....,...,.:::;..-_...,.

tv,

2. Posiadam udzią w innych społkaeh handlowyah - należy podać liczbę i emitenia udziałóW:

z tego t}tułu osiągnąłem{ęłam) w rcku Ubiegłym dochód wwysokości: ...-.,..--:--..,.,,....-.,.,-..,,..,_..,_.,,...,,

gminnych o§ób prawrych lub pEedsiębiorców,

liczbę i emitenta udziabw:

z tąo Mułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubĘłym dochód w wysokości:

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem

w których uczesiniczą takie osoby - naleą Podać
, - j\Ę dclł9

akcje te sianowią Pakiet większy nż 10% akcji w społce: .-....=-....--...

(-E.r,ł,^
ł\0
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2, Posiadam a,(cle w inrych spcrkach hald,owYch . nale?y podac liczbe i emitenta akc]

, ,,,..,,..,,,,, ,n!Y, . L.t;_t:,!:a . . .

ł ztąo Mułlr osi€oątem(ęłam) w roku ubiegłym docłód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnąo do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby pl-awnej, jednostek samożądu teryto.ialnąo, ich zwjązków lub
od komunalnej osoby prawnej na§tępuj+e mienie, kółe podlegało żbyciu w drodze plżetargu - należy
podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

....-.......-.. -...łtĘ......1.akł*,J (J

vl.

1. Prowadżę dziatalność gospodarczą (naieży podać formę prawną i prżedmiot dziaŁlności)j

dn:llł+,,:,VJ
- osobiście

- wspólnie z innyml osobam] .,,..,1la

z tego Muiu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. zażądzam,dzida|nośćią gospodarcżą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikjem takiej działalności
{Mleży podać formę plawnąipżedmlot działalności): .,,...,,,,.,,.,.,...,.,..

- osobiście ..---.

- wsŃlnie z innymiosobami

z tego §tułu osi€nąem(ęłam) v.oku ubiegłym dochód w wy§okości:

vu.

W spółkach handlowych (nażwa, s edziba spółki) , .__.____._l]t_*-..cłt-lĘ.ł1.

- jestem członkiem zarżądtl (od kiedy):

- jestem cżłonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cżłonkiem komisji rewżyjnej (od kiedy): ....,..:::::

ż tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubiąłym dońód w wysokości:



Vll|.

lnne dochody osiągane z tytułu zairudnienia lub innej działalności zarcbkowej lub zajęć, z podaniem kwoi

tx.

sktadniki mienia ruchomego o wańości poł},żej 10.000 złotych (w plzypadku pojażdów mechanicznyń

zobowiązania pieoiężne o wartości powyźej 1o.ooo żłotych, w tym zaciąnięte kredyty i pożycżkj oraz

wanJnki,najakińzostałyudż'Elone{Wobeckogo,wzwiązkuzjakimzdażeniem,Wjakiejwysokości):,_-_",

....2auś8!.|1. ,. _ l-ł.... ł.al 4. ęa.L"ą
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Powyższe ośWiadcżenie składam świadomy{a), ż na podstawie arŁ 233 § 1 Kodeksu kamąo za podanie
nieprawdy ]ub zatajenie prawdy 9roż kara pańawieni; wohoścj,

?ę;e"ąg;, J+ona_€^"&"fuR,&UłńĄ
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