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lJwaga:

jest do fgodnego z prawdą,sta.annegoi zuPełnego
1' osoba śkładająca
oświadczen|e
obowiążana
wypełnienia
każdejz rubryk.
2' Jeże||posżczegó|nerubryki nie znaldująw konkrelnymprzypadkuzastosowania'na|eżywpisać
.,ni6dotycży','
3. osoba składaiącaoświadczenieobowiązana Jest okreś|ićpżyna|eżnośćposzczegó|nych
skłednikówmajątkowych'dochodów Ifobowiązań do majątkuod.ębnego imajątku objętego
małżeńską
wspó|nością
majątkową.
4' ośWiadczenie
o slanie m.jątkowymdotyczymająlkuw krajui za glanicą'
pieniężne.
o slanie mająlkowymobejmuierównieżw|er'ytelności
5. oświadczenie
6. W częściA oświadcfeniazawańe 6ą informacjejewno, w częściB zaś inforńacie niejawhe
dotyczące adresu famieszkania składającogo oświadczenie o.az niejsca połoźenia
nie.uchomcści.
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urodfony(a)
)et'a','ł,plł
A s?.to'łt'
po zapoznaniusjęŹ pŻepisamilstawyf dnie8 ma|ce1990l. o samoŻqdziegńinnym(Df' U' f 2001r, Nr
142,poz.1591otaz 22A02r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.s84, Nr 153,poz.1271i Nr 214,
poz 1806)'zgodniez an' 24h tej uslawyoświadczam'
że posiadamwchodzącew składmażeńskiej
majątkowej
mójmajatekodrębny:
wspó|ności
|ubstanowiqce
Zasoby pienjężneI
- Środki pieniężnezgromadzon€ wwa|ucie po|skiej:

ńt,l.'..d'ł'{E.łlt1

- papiery
wańoŚciowe''''.''''''''''''.'.'''''nl'e'''''dc'fg'"t,a.

tytułprawny:
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2' Mieszkanieo powieŻchni:'.'..-'

3.

4.

t.
gminnych
Iubpżedsiębiolców,
osóbprawnych
1. Posiadam
udziały
w spółkach
handlowych
z udziałem
podać|ic2bę
takieo6oby- ne|eży
i emitenta
udziałów:
w których
uczestniczą
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udz]ałytestanowiąpakietwiększyniż1o%udŹiałÓwwspółce:......'''...'rtt.|e'..'.d.,
WrokuubiĘłymdochódwwysokości:
'''.''.]'1|.('..'''?]?',|4'9
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
2. Posiadamudziały

-.'.-,4l?''.'.
w rok! ubiegłym
dochódw wysokościl
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)

,1'Posiedamakcjew spółkachhand|owych
gminnych
z udziałem
osób plawnych|ubpŻedsiębiorców
takieosoby - na|efypodaćliczbęi emitenta
udzjałów:
w ktÓrychuczestniczą
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pakietwiększy
niż'10%
akcjiwspółce:
akcjete stanowią

..i/-:.'.di|ią
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osiagnąłem(ęłam)
w rokul]biegłym
dochódw WysokoŚci'''''''''''''Illt'''''u!'uy','u
z tegotytułU
. na|eŹy
podaćlicfbęi emitenta
akcji:
2' Posiadamakcjew innychspółkachhand|owy6h
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Z tegotytl'Uos.qgnął'em(ęłam)
w |okuubiegłym
dochódwwysokoścr:
.' '.ntle'.''''de$'ła,1

(nabyłmój małżonek'
Nabyłem(am)
z wyłączeniem
mieniapŻynależnego
do jego majątkuodĘbnego)od
skarbuPaństwa.innejpańŚtwowej
osobyprawnej'jednostek
terytoria|nego'
ich związków|ubod
samorzqdu
komuna|nej
osobyprawnejnastępujące
mienie'którepod|egało
zbyciuw drodzepżetargu- na|eżypodać
opismien'aidatęnabycia,
od kogo:............''...

vt.
gospodarcfq(na|eŹypodaćformęprawnąi pŻedmiotdfiałe|ności):
1' Prowadzędziała|ność

- wsŃ|nie
z innyniosobami
...'....'....'...'...''.'..-...
ttt,.e da$ę
prŹychódi dochódw wysoxoscl:'...alh.'.'.'łta/'7.t,,+a.'''.
w rokuubiegłym
z tegotytułu
osiqgnqłem(ęłam)
gospodarcfą|ubjestempżedstawicie|em'pełnornocnikiem
2' zażądza.n działa|nością
takiejdfiałalnośc.
(należypodaćformęprawnaipŻedmiotdziala|ności):.'.''.''''''.'''...'.'''.''.''...
/llle o|o|ą,-,
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- wspó|nie
z innymi
osobańi''.'.''.'..'.''.''''.'-.'...'..'.'.'.'
nh'.'''dn/yl7
Z tegotytr]łu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
' ' 'tl/ł
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v.
W spÓłkachhand|owych(nazwa'sjedzibaspółki):
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- iesiem
(odkiedy):
cfło1kiem
z.rządu
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dp.rlua
'jestemcfłonkiem
(odkiedy): .. ''..'
radynadzorczej
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.]esIemcz]onkiem
(odkjedy):
komisjirewifyjnej
' '.'.''.'.'''.'..r)'r'e'''.'''d.łlutłnł.
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lx.

składnikimieniaruchomegoo wańościpowyżej10'000złotych(w P|zypadkupojazdówmechanicfnych
podaćmarkęmodelilok produkcji):
na|eży

x.

zobowiązaniapieniężneo waircścipowyżej1o'o0o złotych'w iym zaciągniętekredyryi pożycŹkio|az
Warunki,najakichfostałyudzie|one(wobeckogo,wzwiązk|ziakińzdażeniem,wjakiejwysokości):

