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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
izupełnego wyPełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania'
należy wpisać ..nie dotvczv''

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoś'ć
poszczególnych składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do mająthu
odrębnego i rnajątku objętego maźeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce
polożenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja' niżej podpisan y(a), '..u'ałł.a*.......'

po zi]poznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.22Q, Nr 62, poz. S5B, Nr 119, poz. gB4, Nr 1S3,
poz. 1271 iNl 214' poz.1806), zgodnie zaft24h tej ustawy oświadczarn, że posiadam. wchodzące w
skład małŻeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .''.<ł'1ł2...

It.

1.

2.
3.

nłł 'a*'ł r-.'x-/)



l.
l

'1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
prŻeds iębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje.ie stańowią pakiet większy niż 107o akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........'.....'.

2' P."l;;; ;ii;i; ;;;;ń ;;;iii;;i; h;;ji;*y; - ;;i;'/ il;;il;t;i ;il;i; ;k;ji, .' .. ''

tv.

Z tego MułU osiągnąfem(ęłam) w rcjku uóiegłym dochÓd w Wysokości: ..........'........

Nabyłem(am) (nabył mó.| małżonek, z wyłąćzeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od ska.bu Państvva, innej państwowe.i osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre podlegało zbyciu w drodze
prŻetargu - należy podac opis mienia idata nabycia, od kogo: ''...'...........

vt. -1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (naleŹy podac formę prawną i przedmiot dz'ałalności):

_ osobiście'.''.'..''.'''.'.'''.'':''.'..'''.''c( -.'L,',.'.,.'t' J../ /-.---- - ....'...1......
- wspólnie z jnnymi osobami ''.'..'.'...'''.'..'...'.

Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod W wysokoścl:



_ jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorcze.j (od kiedy):

_j;i;; ;;ń;|ffi i;';ji;il;ij;;iłJJlii;'i, .....'._'...'. . :..--_. - ._.. ...... .......
Z tego \rtułu osiągnąłern(ęlam) w roku ubiegłlym dochód W wysokości: '............'.....'

VIII.
lnne dochody osiąsane z tytułu zatrudnienia lub

warunki, na jakich zostiały Udzielone ( kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysokości);

kwot uzvskiwanvch z każdeoo tńułu 1. )z^. rl'łloxrJas.'rloł' '.
'.] -źłil a.. Ll!.'?ą-2,' i.d'=t |'' ń. ł."..' ;ł*I n1 

x*.. a? .fi

x.
SkŁdniki mienia ruchomego o wartośbi ' poiryzei '1 o o00 złoĘ'cń ( ń, pźypadkil "Ńjazilow
mechanicznych należy podaĆ markę, m9del i rok produkcji):

.)/

x.
Zobowiązania pienięŹne o wańości powyŻej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i p1Życzki olaz



P owyŻsze oświadczenie składam śViadomy(a), iŹ na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu katnego Za
podanie nieprawdy |ub zatajenie praYdy grozi kara pozbawienia wolności.

/ . .^

(podPisl


