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Uwaga:
r. osoba składająca oś}YiadcŻeni€ obo}viąz.nljest do zgodnśgo z prawdą' starannego izupcłnego

nYpcłnienia kaźd€j z rubryk.
2. Jeżeli poszczególnc rubryki nie znajdują \y konkr€tnyn przypadku zastoso}Yaniż, należ} npi\ać JLi!

dotvczv".
3. osoba sk|adająca oświadcz€nie obowiązanajest okreś|ić pruyna)€żnośó poszĆzególnych składników

majłtkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odfębflego i majątkl| obiętegr małżeń\ią
wspólnością najątkową.

'l. oświadczeni€ o stanic najątkorvyn dotyĆzy majątkl' w kraju i zB sranicą'
5. oś}viadrzenie o stanie majątko\Yym obejmuj€ rólrni€ż wierzytelnoś€i pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zBmi€szkżnia skl.dającego ośrYiadczenic oraz miejsca położenia nieruchoności.

p'ai.Łił. !' ri: ił' łt o nłcił'u 1: l1 lt Kł,j^C; . :: ?iL-
( njeiSce zairudnienia' stano\r isko lub fuŃcja)

po zapoznaliu sir Z przepjsami nstałf z dnia 8 marca t990r' o samorządzie glrrinnym ( DZ' U' Ż 200lr' Nr 142'
poz' ] 59] oraz z 2002r' Nl23'' poz' 220' Nr 62' poz' 558' Nr l t3, poz' 984, Nr ] 53, poz' 1271 i NI2ł4' poz'
1806)' Żgodnie z alt' 24h tej ustalły oświadczam. Że posiadam wchodzące w sk]ad małżeńskiej wspólności
maiątkowej lub stalrowiące mój majątek odrębny:
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III.

l' Pośiadan udzial}- s spółkaclr hlrndlowlch Z udzja1en 9ninn}ch osób prawnyclr hlb plzedsicb]o.co$.

'::"'' ]"'':']]^ 
*j]ll' 

"1: :' ":|:":l:'' ::" :|''],u'';''D. 1-..'ś ! ".''

2' Posiadan udu'ał} $, in]lych spó]kach hand]o$l'ch należr'poda. ]icŻbc iemii*" 
"a'l"ł,l*,..ł',i''' ł]cji:Ż ''

1' Posiadam akcje w spólkach handlolvych z udzjałen glinn}'ch osób pmwn)'ch hb plzedsiebiolco'l. ,"'kLljrvch
uczedniczą iakie osoby !a]eŻ.v podać ]iczbe j emilefia alc]i: _ ^ ._
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Nab}'łe'n (aln).( nab]'} mój małzonek. Z $,r'laczenj.m nienia plŻJ-na]eaego dojego n]!jalku' odrębnego) od
skarbu Pann!va. nrnej państlyo'1ej o!ob}'prawntj. jednostek sanorzac]u teryrorińego, rch związkórl htb od
komLDa]nąi osob}'pms,rlej nastepnj,]ce mienic. któIe pod]egalo zbyciu w d;odze przitar3u . naiezy podae op]s
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i. Prowadze dzia]a]no(ć gosp odarcz! ( nilez) podać fonne pl a\'!a i przedmiot ,r.iala1noki): l.1''',: i)' liL:Y
_ osobjŚcie..''. '''...''...'''..'' .. i.tć r1ilT-Łć'łi
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2' Zarzadzln] dzialalnoścją gospodarcz4 ]ubjcstem pże,]sla\ iLielel!. pelfunrop]1 rc]n taIrUI JzlalaInoścjl'!z.r'Jl o_ .o' ' r-edli'l o,,| lł :. ''''''''' '.l','' i'' D"';t ć'l''!
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Z tcgo t-\,1u1u os jagtqlem(e]an' v' loku ub]cg]}'nl r]!.l'ń l t 'ol'.;.l '''v'',', ' D :,'t 1 c '('..l;''... '-- '
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Z lego ty1ułu osiągnąłem(ełan) w rokn ubjcgłym dochod w }\lsokosci ''''u 'LL..-'''.D'a'!';'C'?'?'

VIII.

]nne dochody osiągane z tytuhl zatrudnieni! lUb innej działa]ności zatobkowej ]ub zaięć, zpodanienr k$,ot
u4sliqanycb zkaŻdrgo Dfu]u( oraaJoc]lldy
. ńr'."iji'*ą,' ł'3''.ł's1 
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IX.

składniki mienia ruchomego o wartości powyŹej ]0 000 złot]ch (w przypadku pojazdów m€chanicŻn),ch naleŹ),
podać marke' modei j rok produkcji):'''''.''''.''''...''''''''


