
ą,:1i ł7r*,.

czĘść ł
'Ja. aiżej podpisany(a),

urodzony(a) ....lY. _ Qł,

q.OI.20łqr. -,d fy'"'*u
os \'\T.ĄDcZENlt nłłiąrxowr

rrdnego gminv

przyaależaość poszczególaych sk}adników najątkowycb,i zobolłj,ązań do maj ątku odrębEego i majątku objętego'wspólnością aa j ąt'kową.4. oślriadczeaie o stanie maj ątkoqro dotyczy toajątkui za granicą.
Qś'tliadczeaie o stao,ie majątkov1nn obejeuj e również
$,ł*'p.=1łt elno ś ci pieniężae-
Ę lftdrśei 

_A oświad'czeaia zavrarte są iD,formacje jarrne, w częściB. -'zgś. informacj e aiejawae dotyczące adresu za.ąieszkaaiasltl'ąda]ącego oświadczenia oraz miejscu polożenianieruchooości.

okreś1ić
docbodów

małźeńską

w kraju
E

5.

,. 'łp:v.
l 3 b:E::: ::::-::";-: ". rłń:ću^.ńź't;Ż

arria .9. r .Q!, .łQł2
Uwaqa :

przypadku zastoso}'aaia, lależy w5risać 'nLe dotvczv".
3 ' osoba sk}adająca ośyriaaczeliJ "i"ffi-a

1. osoba skł'adająca ośriad'czeaie obowiąza:ra jeśt do zgodaego
- z ptawdą, s ta.annego i zupetnego wlT)el'DieaLa każdej z J.yx.-2. .feżeli poszczególne rubryki nie znajdują ; kookre;yn

da"O;iŃ. .'. ',,'(Ąp.':.5.wt
(miej sce trudnienia, s

po zapoznanlu się z przeoisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gmirrnym (Dz. U. z 2oo1 r. Nr ]'42, Poz. 1591 orazz 2002 r. Nr 23, poz" 220, Nr 62, poz. SSB, Nr :..j.3, poz. 984, lvr153, poz. r27L ż Nr 214, -po_z. 1s05), zgodnie " J.t. złr.''a.iusEawy oświadczam' że posiadam wchodząci $, skład małzeńskie]wspólności rnaj ąE'kowe j lub stanowiące mój majątek odrębny:
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I.
zasoby pieaiężne :*:::],?r;t*??,'ći?:i&,"ł:\db||3łi"óa::w,/?q,aąt

ft 1ę ł ./, .łtł c' n rJ ł : . nł 
" 
Z ;'' 

" 
)i' oZ 

":'." ;.:; ;' L . ł: i .* - ;,. //.i--- śro&ki pienięŹne zgromadzone ; ;"i";i;';#'
. . ;. . ,. .]..:. 

"'/: ""'

II.
l.

2.

3.

na k\,rote:

eD5

.Q,ł !v*

'2?łko"z

4.

o wartości: ..
tlit. ę.oÓ'.r;'.



1. Posiadam udzialy w spółkach hand}owyci:' z udzialem grrninn-vchosób prawaych lub przed'siębiorców, ri' których uczesiniczatakie osoby _ na}eży-podać 1iczbę i emitenta ,-,d"i.łó*,

udziały
w spółce:

z tego tytułu
w rłysokoś c!- :

staĘowia_ pakiet' większy niż 10ł udzialów

. ..:.::'.. 
". 

t1.|,ą'' . . .d,p*'tn{.::.. ' :^ -'
osiągmąłem (elam) w rołuÓub!3słń a""i.'oi

'.2 . Posiadam udziały
liczbę i emitenta

z

Posiadam akcje w spółkach haldlowych z udzj-a}em gminaych osóbprawnych lub przedsi'ębiorców, 
'" xtórycn uczesE'niczą Eakieosoby _ na1eży podać liczbę i ernitenta Jkcji:

podać

dochód

osiągnąłem (ę}am} " ;;il' ;i;;}ń ' ;;;;;;

dochód

A!4ł,'.' .d'p\'łą;oł

rv.
1.

2-

akcje te sE'anowią pakiet większy aiż 10* w spółce :

Z tego tyiulu
w wysokości :

Posiadam akcje w
liczbę i emicenta

z Eego t'ytułu
w wysokości :

v.
Nabylem (am) (naby} rnój maŁżooek, z irytączeliem mieniaprzynależnego do jego Ln:jąlku od'rębnego) od skarbu eaastwa, in-rJipańst'$'owej osoby prawaej, jednostek slmorządu ierytorialn'e;"; l;ńzwiązk1w lub od komunalaej osoby prawnei następujące rnienre,
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któ]:e podl€ga:o zbyc:.u w
mienia i datę nabycia, od

di'odze przeiargu - na1eŻy podać opiskogo r

n'4]Ł

VII ,

W spółkach handlowych

- jestem czlonkiem zarządu

- jesEem członkiem :ady

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od k;Jyi

Z Eego Eyiuiu osiągnąłem (ęłam) w

podac formę pIawną

dochód

iymw łYsokości:

^ĄŁ doT
dcc}ród



VIJ-L.

-I":=_ dochody osia-ganeoziełalności zarobkoiej
z_ lażdego tyiułu :
.au,.as)+ . &b io^;iij''',

z tytulu
1ub zajęć. z

zatrudni-enia
podani.en k*ot

l-u-b i nrai_-,-.vJ
uzyskiwanych

x.

tłysokości):

Zobowiązałia pieniężne
zac].a_gĘięte kred-,,rtw iudzielone fro*c'Logo,

o ltlarEości porłyżej ].o. ooo złotych,poŻyczki 
_oraz warwlki. na jakichcl zr'iązku z jakim 

'a".""oi.*,--r"

!r El.m
2ostały
jakiej

oświadcze!rj.e Ęająlkowę
SErona 5 z d



Powyższe ośh'iadczenie składam świadomy(a), iżart. 233 S 1 Kodeksu kanego za -podani 
ezatajenie prawdy grozi kara pozbawienia 

"Jfrros.i.

,or Lil4""t' ',.ą o'z ,/

na podstaqrie
nieprayrd-v lub

(podpis )
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