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Urłaga:

1. osoba skladająca ośWiadcżenie obowiązana iest do zgodnąo z prawdą §tarannego iżupełneqo
wvbełnienia każdei z tubrvk.

z. jljł"]i'ii"ii,i.*só:ńJ ;ióiti nie znaiaują w tonkretnym prżypadk! zaslosowanial należy wpisać

". 
ci"iń-'§!a'"i."" oswiadczenie obowiązana iest okreslić przynależność poszczególnych-' JriiiiiitiiJ-.juati..iviii, -ńir,óao* i żobowiąźń do maiąlłu odrębn€go i maiątku obiętego

matżeńską wspólnością maiąlkową
ł. Ós*i"ac;nieb st"ni" ńajitłowyń ootyczy maialku w kraiu i za granica, 

.

5, oswiadczenie o stanie majątkowym obeimuie lównież wierzytelnoscl plenleżn€,.
i w "r.."i A ośWiadczeni;'zaw;rte są inlormacie jawne, w części B zaś inlormac|e nle|awne-' ;;i;Ę;; "ii,;J-;;"*ń;i" 

ixnau;ąc"ilo' oświadczenie oraż miejsca położenia

*oa^^vt^: ...3a.§!'|.,..!.3,fr2-..tr,.-......,.,.,-,---- ...., kalńń e

po zapoznan]U s]ę z przeplsamL ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoęądzie gminnym (Dż, U, z 2001 r, Nl
iłi-."_ Gei Óń.Źń,iri.Ąl;3,06z.22a,\h2.po7,558 Nl1l3,po7,984 \-15J,po7,12ll iN,214,

"".,;óool. ^óo]]ii 
i-i", )ii. ó-,""*i ";*i"oć7a,n, 

że oośiadanr Wchodząc€ w skłao małzeńshie|

iłspolnośc nająkowe, Jb sta'row,ace rro, rraiąIea oo,ebny:

l,

Zasoby pienjężne:

śrcdk]pieniężne zglomadżone w .alucie poIsxie;: .54,C C P_Lp/_

na Kworę,,,,,,,,,,.,,...,,,,,,,,,,,_
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;;;;"n*"i;€,16 ;;;;"r,"" r.ychód i dochód w wysokości|.. tr:.?.. {..f.4?-, r..
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t!łuł prawny:,ż"e. d. ą!Ł.ź{
lll.
1. Po§iadam udziały w spółkaclr handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub pżedsiębiorcóW,

..łv,c:....,,5h}!:ł. t ią
ż teqo tytułu osią9nąlem(ę|am) u, roku Ubieqłym dochód W Wysokości:

Udziały te slanowią pakiei większy niź 10% udziałóW w spolce:

Posiadam udzialyW innych spółkach handlowych - na|eży podać liczbę iemitenta udziałów:

.l.: l.E......1,t,. s.t.ł,.}lł= t..n,

Z tego tylułU osią!ną|em(ęlaĘ) W rok] Ubiegłym dochód W Wysokości:

1, Posiadam akcje w spćrlkach handlowych ż Udżjałem gminnych osób prawnych lub przedsiębioróW,

W których Uczestniczątakie osoby - należy podać licżbę i emitenla udziałÓW

. llLE .....t. L, 1..: }&Ł1

akcje le stanowią pakiet więksży niż,] 0% akcji w sp a*, .. l* e dra t7 :ZY

l lego lńu]J osiągla.em(ęlam, 'ł rok! ubleg,yr oo_noo W wysohosc, ,4 ę g;\LfJ*a

ią,Lą,
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2. Posiadam akcie w innych

rl,e dah4ł2

3

spółkach handlowych należy podać llczbę i emltenta akcji:

/ iPqo 1l U,, o,1ą9 nłen (e|af , W ,o{, Uo ,głym doLhoo w \ł ysos osci, .h:l t. {L{2.99-'1----/,
,7 ,J

Naby]em(am) (nabył mój małżonek, ż wyłączeniem m]enia pżyna]€źnego do jego mająlku odrębneqo)

od SkalbLl Pańslwa, innej państwowej osoby prawnej, iednosiek samorządu te'ytor]alnego, ich związkóW lub

od komuna]nej osoby prawnej następujące mien]e, 
'dóre 

podlelało zbyciu w drodż€ przetargu należy

pooa c opis T ierla i da,ę r""r",", 
"" 

i"n"] ..Ur-....nałhrtałl,.,,,,,,,,,,,,...,,.,,,,.,,,""""""", "
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1, PrcWadżę działalność gospodarczą (na]eży podać tolmę prawną i przedmioi działalności): """"""""",

wspóln e z innymi osobam| . !,,r€ f haLła6L3-

z tego tńUłU osiągnąłem(

2. zarządżafi dziatalrcścią gospodarcżą lub jestgm prżedsiawicielem, pełnomocnikiem iak]ej dziatalnośc
(na]eży podaćlormę plawną i plzedmiol działalności):

*oo,."," -..-_ĄŁ--.1_{^śi, iL gęLę^aę*.
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W spóhac. ndndlowch (,lż7wa, sied/Da spo'kil: .Ll-e..-.t-P-ć,tlJ.-h
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sktadniki mjenia ruchomego o Wańośc] powyże] 1o,o0o złolych (w plzypadhu poiazdow mechanjcznych

ra]eży oodac na$ę, node' lok p,odJ^c|,l: *, r 4s :fu9Z21,
''''''''.'''''.'''.''''''''",'''''''''''''

x.
Zobov/iązanla pien ęŻne o wartoŚc,

walUrk], na ]ak ch zostały Udzielone

.....A.(, u... f .a.1 l. ał1/*ł>

powyżej ]o.0oo ztotych, w tym żaclą§nięte kled}ły i pożyćzki oraz

(wobec koqo, W żWiązku ż jakm żdaźeniem. W jakiej Wysokości)j """"

&geY



Por^,}ższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), jż na po;siawie an. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanig

niepiawdy lub żalajenie prawdy grożi kara poóawienia WoIności,
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