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1. osoba skladaiapa oświadczenie obowiązana 

'est 

do zgodnego ż prawdą starannego i zupełnego
wYpelnienia każdej z rubryk,

z. .;i"li po"i"r"goii. .rbńki nie żnaidują w łonki€inym prz!?adku zasto§owania, nateł ł\,pisać

3. osoba 'skl;daiąca oswiadczenie obowiążan3 jest określic przynależność poszczególnych-'ixria"il;" *jiłio"vcr,. dochodów izobowiąźn do majątku odrębnĘo imaiątku objętego
fi atźeńską wspólnością maiątkową
ośi.riadc;nie o stanie majątkourym dotyczy maiątku w kraiu i za gr3nicł 

.
oswiadczenie o stanie ma]{txowym obe]muje rołn ież w ierr}le|ności pieniężne,_
w cięici ł oświadczenii'zawjrte są'infórmacie iawne, W części B zaś inlormacie nieiawne
iotv"iłi" "a.*" ;ńiesżkania irłaoa;ącelo- oświadcżenie 6raz mieisca połóżenia

czĘsc A .l /-\
.,;;;",'"*,"*"",, {a^ JW"
ulodzony(a)...J-Q-.4_1 ij..9.82r..,,.....,..... .... * Ł*-nr*'..ę ,...,.. ,......,.

-"ł

po zapoznaniu się z pEepi§ami uslawy z dnia 8 marm 1990 l, o samożądzie gminnyjn {Dz, U, ż 2ooi r, Nr

iąi,6or. isgl orarŹzoÓ2 r. Nl23, pÓż. ż20, Nr 62, poz. 558, Nl 113, poz, 984, Nl 153, poz, 1271 ] Nr 214,
por]liosl. ,góo"iJi ;ń 2ah tą'uslawy oś,wiadćżam, że posiadam wóodżące w skład mażeń§kje]
lrspó]ności fiajątkowej lub stanowiące ńói mająrek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne;

, śmdki pieniężne zgromadżoRe w Wa]Ucie polskie]: )) t]/+rco

- śrcdkj pieniężne zgromadżone w waluc,ie obcej: .....t1.9....



3. Gospoda"siwo roln€:

rodzai gospodarstyra. -Ą?'

4 lnne nieruchomości:

:.,..,,.,.,,., powieźchnla,,,,,,,,,,,,

tytuiprawny: --r* ąrĘ
lll,
1. Posiadam udziały W spół€ch handlowych z Udzia}em gminnych osób prawnych lub pźedsiębiorcóW,

w których Uczestniczątakje osoby , na]eży podać licóę i emilenta udziałów:

";;;;;;;;;,";- ;,;;;, ;;;;;;;- ",,.",- .. ,.- i , a",ił -.,,i,

2. Posiadam udżjały w innych spćrkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta udzialów:

Z tego t}'tutu osiągnąłem{ęłam) w roku Ubiegł}m dochód W wysokości:

1, Posiadam akcje W spół(ach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub plzedsjębiorcóW,

w których

;;; ; ;;,;;; ;, ;,;;;; ;; ; ;;;, ; ; -;::,-, ....ńi i .;, i;. ą..I

z iego łytuiu o§iqgnąłem{ęlam) w rok! ubiegłym dochód W wysokości: .--,..u.,(.:.
q"+,_|,Ę
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2, Pos,.oa1 ahcle W lnny( h spolhaLh .Md'o!t:yc1 na,ez, pooźc |,cżoę eTneĘLc ahc|l'

lł,P d"'l l, tV

Z teqo l!rr,|u o.lq!ląle-l(ęl€'l, s lok_ uo,egrurn doccoo w wyso\osfl: . .\.Y.'-.ń,01.!Ś.!.:ł..........-.. -------",I

Nabył€m(am) lnabyl mój mażonek, z v}ryiączeniem mienia prżyn3]eźnego do jego mająd{! odrębnego)

od skalbu Pańsiwa, innej państwowejosoby pEwnej, jednostek s€nrorża,du iery,torialnego, ich związków lub

od komuna]nej osoby plawn€j nas!ępujące mienle. }(iore. podłeqa]o żbycu { drodze prż€talgu należy

podać opis mie-'a i da-ę nń/c'ą od t'Ęo, ..t \-L..ą r1!.'.a.,.r./-- /-1f
..-"]-]:","'"-'-'..-'-'

1.
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**;;;;'*." * ** *"n',- orz*n* i dońód w wysokości:

2. zazalzań dżialJ,nością go§podalcżą lub jestem plzedstawicielem, pełnomocnikiem tak]ej dżi3lelnośc]

WspóŁacnndndlov!rycninażWa.seo/DasDoi,(i],...u*t....ala.1.14.,.u,4.1..tV
- jeslem cżł,onkiem zanądu {od kledy): ......,.,.-.,,,,...łł;.(,.
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sitadnikifiieniaruńomegoo9'atości!o1ilyże11o.o00złotyńlWpżypadkupojaŻdówmechaflicŻnych
nźleży podaę TaIkę, model i rok produĘi)i
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ZobowiązaniapierięŻneo.łafiośclpovt,yżej1o.ooozłotych'frt}11]ŻaciąniętekedytyipÓŻyczkioraz

zostaly Udżielone (Wobec kogo, W zwiążku ż jakm zdafzeni€m, w iakiej Wysokości): ,-"""
Warunki, na ja}.ich 7ostały Udl,elone (WoDec ńo9o



czĘŚĆ B

Powvżsże oświadclenie sk}ada,n śWiaoomy(aj, ż na podslawle an, 233 § 1 KodeKsJ kamąo za podanie

niep;awdy luD zaląerie plawdy gmzihaj-a Doóawieni3 Wolnoscl


