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Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspó|nością ma.
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granlcą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz1271iNr 214, poz. '1806),

zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:

tytuł prawny: .....'....'...... ....... ..... ł<lł'ł

, o wańoŚci: €ą.'o-fu.'.. .'*f.

il.



ilr.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc l: ......'.łl.'v.ę...
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych _na|eŻy podac |iczbę iemitenta ,a{ao,ł.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '...''...'...**tc ''ń,ł"*,,.
!v.//
1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

rych uczestniczą takie osoby _ na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

w ktÓ-

.,

;-; ;" ;il;;;; *u;.;; . ; .ono,-r*',łtriT;n' )r
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. .'....,ai{''. bź,

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych _ na|ezy podac liczbę
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ...'..

V.

vt.
,t. Prowadzę działa|nośc gospodarczą (na|ezy podac formę

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego)bu Państwa, innej państwowej osoby pńwne1, jednostek samóządu terytoria|nego' ich związkÓw |ubna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore pod|egało zbycyyaroize pl.'"t5,gu - na|ezy podacnia idatę nabycia, od kogo: ..'............ .'....'....'....... ;ł .. aź./Ę- :. '...-..:...

od Skar-
od komu-
opis mie-

i przedmiot działalności):

- wspó|nie z innymiosobami ''..,.łd.e......e/o.ł.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em p
|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci): .'... ..'..... łłor..'.'.a/t,

- wspó|nie z innymi osobami ......,.ue'.''.'oń
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w

VII.

W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki): '.'.'........ł?|'ś. . . M.
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): .'...'''...ł4u.(. .

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .''....,''''.'....n4:ę...'
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..'4.,t.eza.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd

iem takiej działa|ności (na-

v!il.

Inne dochody osiągane z tytu.łu zatrqdnienia Iub innej Q7iałaInoŚci zarobkowei Iubskiwanych zkazdego tytułu: bn-e.|ytMa,...43,)łh{t.+'tt...,'.' 'pran-...ś.ł'ółi.'
tx.

JI:
zajęc, z podaniem kwot uzv-
,fr p,źpj'''' dt. 9.te.. radw
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X.

mechanicznych na|eŻy
P.cp,e. t ^. t a 0 ć.....'..

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 1o'ooo złotych,.w tym zaciągnięte kredyty. i.'pozyczki oe.zyarunki,

ńa jaricń zostaiy udzie|one (wobec kogo, w źwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): ł*a aofT'

Powyisze oświadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art'. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie

prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.

Ao,rrk, n.7. 9.1e/?- 
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