.Ą.4#p"
|EMAJĄTKoWE
gmrny
Nrsprawy,,,.._....,,,,,,,,.... iliar:;

..a"i"
ł3'ft"20ł./
).ł.re(.!.Y€?!/)-'

PG
lJwaga:
oświadcfen|e
obow|ązana
1. osoba składająca
iest do zgodnegoz prawdą,stalannegoI zupg|nego
każdejz .ubryk.
wype'łnienia
2. Jóie|i poszczegó|ńerub'ki nie znaiduJąw konket.yń przypadkuzasto6owania,na|eżywpisać
"nie dotycry".
poszczegó|nych
3. osoba lkńdająca oświadczenieobowiązana jest określić przyna|eżność
składnikówmajątkowych,dochodów I zobowiązańdo majątkuodlębnego i majątkuobjętego
wspó|nośc|ą
maiątkową.
małżeńską
o staniemaiątkowymdotyczymajątkuw krajui za g]anicą.
4. oświadczenie
pieniężne'
5. oświadczen|e
o steniemaiątkowymobe|mujerównieźw|eŹyt.|ności
zawańe 6ą info.macjeiawńe, w częściB zaś infolmac,e ni.jawne
6. w częściA o.świadczenia
dotyczące adresu zamieszkania składającego ośw|adczeni€ oraz miej5ca poloŹen|a
ieruchomości.

czĘśĆA
Ja,nifejpodpisany(a),

.'...'.'..siŻze'e!.o'.r7.!..a
''''.'l''B.,'.0'6."..,Lą.'5.'1..''.......'.''''.'.'.''.'.'..-W
uroazony(a)
e' L A
.a.Ł ^2.:I.#.''..'.....ź'T.

2A
.q).......
..aLC.,.:P-H.(,n............t.r:?.Ek-Yi.".
(m|€J6 a'Udlionia' ótamMsko |ubfunkF)

gminnym(Dz lJ z 2001r' Nr
po zapoznaniusię z przepisami
ustawyz dnia8 marca1990l. o samorządzie
otazz2oo2r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271iNr 214'
142,poz.1591
poz. 1806)'zgodniez ań. 24h tej ustawyoświadczam'
że posiadamwchodzącew sk|ad matżeńBkiej
odrębny:
mójmajqtek
majątkov{ej
|ubstanowiqce
wspó|ności
zasooypienięzne:
- środki
'.'.''....'.''.'.
pieniężne
.'....'.'.''t'l!!2.'....Q.Ol.'Y{-z,>/''',.,.'..''.'
w waluciepo|skiej:
zgtomadzone

- środki
pieniężne
w WaIucie
obcej] ''''.'.'.^).!.E.'.'...'.''De.ł.z.ś-2'':l
fgromadzone

. papierywańościowe:

Lt..t..E....j. A.r-..:l. (?..2.

.
1. Domopowierzchni;'.''-..'''''.'.'.'......'.'.'.'''.''''.'.m2,owańości:'.'.''.'.'.''.'-.:::.'.'.'''..'''..''..
2.

3. Gospodarstwo
rolne:

gospoda|stw€..'t'ł!'E".'''',a'a3'
:
'.''',..'-)
'Yęz.7' powierzchnia:
rodzaj
fodzajzabudowy:
pŻychÓdidochódWWysokości:
''''''''''''.'.'''.'''.''.'
'.'.'.'.','
z tegotytułu
osiągnqłem(ę|am)
Wrokuubiegłym
4' Innenieruchomości:

o warioŚci:

prawny:
tytuł
t.
Iubpzedsiębio|ców'
Ź udziałem
osÓbprawnych
w społkach
hand|owych
1' Posiadam
udziały
9minnych
podać|iczbę
udziałów:
iemitenta
uczestnicfą
takieosoby - na|eży
w których

w spć'ce:
te stanowiąpakietwiększyniż10%udziałów
udfiały
osiągnqłem(ęłam)
w rokuubiegvmdochódw wysokoŚci:.'..'.''..'''.'''..='.......'.'''.'..'.''''.....
ztego tytułu
- na|eży
podać|iczbęiemitentaudfiałów:
hand|owych
Pos.adamudziaływinnychspółkach

''''Mrt-'

..'''''.'''.'.'...::=.''.'.-'-'.'.''.''''.'.''''
w rokuubiegłym
dochódwwysokości:
Z tegotytułu
osiągnqłem(ęłam)

gminnych
osób prawnych
ltrbpEedsębjorców'
hand|owych
z udziałem
1' Posiadamakcjew spółkach
w którychuczestnicfą
iakieosoby - na|efypodaćliczbęi emiientaudziałów:

akcjete stanowiqpakietw]ększyn;z10%akcjiw spółce:'''''...'.....:;::
W rokul]bjegłym
dochÓdwwysokoŚci:
Ztego Mułuosiągnąłem(ęłam)
- na|eży
podaó|iczbęi emitenta
akcji:
hand|owych
2' Posiadamakcjew innychspółkach

3
dochódw Wysokoścj:
w rokuubiegłym
z tegot]/tutu
osiqgnqłem(ęłam)

od
do jego majątkuodrębnego)
(nabyłmój małżonek'
z wyĘczenjemmienjapŻynależnego
Nabyłem(am)
jednosteksamoząduterytoria|nego'
ichzwiąfkÓWiubod
prawnej'
skarbuPaństwa'innejpaństwowejosoby
zbyciuw drodzepŻetargu.na|efypodać
mienie'którepod|egało
osobyprawnejnasiępujqce
komuna|nej
...'....'..aI.Y.cz}l.....''......................''.......
oclkoqo:.................'...t.J-ie
opismieniai datęnabycia,

vt.
gospodarczq
podaćformęprawnąi pŻedmiotdziała|ności):
(na|eży
1' Prowadfędfiała|ność
- osobiście
'..'.-.'''.'''''.''''.'''.'''.'''''''''..'.'.'.'..'''.-=>'''''
---J
'''"

'

7

- wspólnie
(...'.'...'.'.'..'
z innyniosobari|'......'.'.'..'...'...''.'
prŹychódidochódw wysokości:
'....''''.'''.'.'''''.'.'.'...''...'.....
osiqgnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
ztego t]/tułu
takjejdziała|noŚci
gospodarcfą|ubjestempzedstawicie|em'pełnomocnikiem
2. za.zadzam działa|nością
podaćformęprawnąiprzedmiot
''.'.'''''.'.'.'-.'''.'.'.'...'
(na|eży
działalności):

'''Ą,-]''€ ' ''''''")''o.t.:z.Lz.'1'''',''.'''''.-.'.'..'-.''

dochódw wysokośd|
'.'.'....'
w rokuubiegłym
z tĘo Mt]łuosiągnąłem(ąam)

vlt.
(nazwa,siedzibaspółki)
W spółkachhand|owych
D l r
1) ć)T '/ ( 7 ./
-jestemczrcnkiem
'''''''''''.{Y'J'.L'-'.'''.'.'''.u'!.1'':.'.'!'.'\.':''.'''
zaŻądu(odkiedy)|''..'.'''.'.'.'.'
- jesiem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):

- jestemczłonkiem
kiedy):
komisjirewizyjnej(od

vl .
zarobkowej
lub zajęć'z podaniemkwot
|nnedochodyosiąganez Mułuzakudnienja|ubinnejdziała|ności
uzyskiwanych
f każdego
Mułu''''''''..................

L*...Ip.,!\.,..........'''...''.''''kB.OŁ
aEp...T..0.'..'..''..''i.....e,,H'eP.-a.T.ue.4..
ao
','.'Żn....)-n4.b.,'......'''''.
'...''.'
..x5-'|Lot
3j.eIa...'.''.''.''.'3ł5V-€ : ..C:r.r:......'........

)je:I.{....'......ś"e..ż..ecL/g.tr.3.........*aM.!.ź'1,'.t''....'N'tE5x'kĄł2!o!9E7

H.A.Ł.E.a.p.B*n...........łł.t.E....'..0.s.,.a'.Cą.N.P.ł.t.fl,..........aa..
tx.
powyżej10.000fłotych(w pzypadku pojazdówmechanicznych
składnikimieniaruchomegoo wartości

podać
należy
markę'
model
i rokprodukcji):
?tN.a.u.tl....'ctr.'p...''.?ę(.'.?A..'.
-/o.'.,.n

'.lgg's

t,1l:tl5
f i,lt) ! l
ońv
'4 QA^)
'''''.''''''.'.'''.'.'..''.'.'.''.'.'.'.'
'V'''1.i|'u''''1'.''''''''''''.YlrY.'1.'.j'1.'.'''..łś*V'|::.'''.'.'!''.|'*'J'.'..'..'''.:.\''.J.P.''l''''

' ''''''.'''''''''''''''''''l.9.1'l':]s:.r-'v-'ul'Q'''''.''.'Yc.{..Ł'e']'.'0.5'i<,ł.'.

x.
zobowiązaniapienlężneo wańościpowyżej10.000 fłotych' W tym zaciagniętekredytyi pożyczkioraz
(wobeckogo,w zwiĄzkuzjakknzdarzeniem,
w jakiejwysokości):
.''.''.
warunki'najakichzostały
udzie|one

'.. )--6p-8'
....'.....''rt.'aĘ.v..1-'.'.'...']..Mh).Lst.'.''''.GA'.v-.i'Ś'''...'..''''..

