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Uwaga:
l' osoba składająca oświ'dczenie obo}viązanajest do zgodncgo z prawdą, st.rannego i zupelnego

w}pełtrienia każdej z rubryk'
2' JeŹ€ti poszczególne rubłyki nje znajdują w konkretnym przyp'dku zastosowania' należy wpis.ć !g

dotvczt'".
3. osobA si(l'dająca ośrYiadczenie obowiązanajcst określić pŹynależność poszczególnych sldadników

najątkowycb' dochodów i zobowjązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go małżeńską
wspó|nością nrajłtkoryą'

'l' oświBdczen;e o stanie majłtkołym dotyczy majątku w kraju i Żn granicą'
5. ośwjAdczen;e o stanie maj:łtkoltym obejmuje równi€ż rYierzytelności pi€nięŹne.
6' w części A oświadczenia zawartesą infornacj e j awnc' w cŻęściB zaś informlcje niejarvne dotycącc

adr€sn zamieszkania sldadającego ośwjadczenie or.z m;ejsca położen;a nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcial

po Zapoaaniu się z przepisami usta$y z dnia 8 mrrca ]990r' o samorządzie gminnym ( Dz' U' Z 200]r' NI l'12'
poz. l59l orazz2002r.Nr23. poz.220,Nr62,poz.558,Nr1ll,poz.984.Nr153,poz. l27tiNr2t4,poz.
]806)' zgodnie z art' 24h tejustaw'v ośWjadczarn, ze posiadam wchodzace w sk}ad małzeńskiej wspó]ności
majątkowej lub stanowiące n1ój majatek od.ębny:
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]. Posirdam udziĄ w Spó]kach handlo$}ch Z ndzialcrn gminn}ch osób pralvnych lub przedsiębiolco$'
W których uczest]riczą takic osob} naleł podać ]icŻbę i enrile]lta udŻia1órv:

.. i.lćl'( '4\.oI\t)-'Ą/'I
udział] te stanowią pakiclwiększy niŹ 10 % udzia1órY w spółce

2' Posiadam ndziały w n]n}'ch spa'kacl hand1o$}ch nalełpodaćliczbęiemitentaudŻiakl'v:.''''''''''.''''''''''''''
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]' Posiadam akcje w spółkach handlo$Ych Z rrdŻja}em gnlilrr]ych osób pmwnych lub przedsiebiorcó'v. !v kiórych
uczesinjczą takie osoby nale4 podać liczbe i cmitenta akcji:

:r.i. e.rJrosi-oJ-r sek.^ r,l'1oo*.- $spolce

Z tcgo tytuh osiagnąlem ( elanr ) W r'oku ubieglym dochód w wysokości|..'

2.Posiadamakcjewinnychspótkachhlndlo!Ę-ch.'na]erypodać]iczbęiemitcnlaakcji:'''''''.'..'''''''''''''.''''''.'''.
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Z tego t) tul! osiqqnalenr ( ł"'n 1 
( .oi.,,/u biegl}'nr dochód \Y w]'sokoścj

Nabyłenr (an).( nabyl mój nra}żonek_ z w}łączcrlicnr m]e!ja prŻynalea1eso dojego maj,ttku. odrelrncgo) od
slalbu Panst a' innej panst'vowej osoby praNnej 

' 
j ednostek Samorzadu te.rtońa]nego. ich z}viazkó\' lub od

komuna]nej osoby pra'vnej następLljace micnie, którc pod]cgaio Żlr}ciu $ dlodze przetalgu na]eŻy podać opis

2. Zarzadzan działalrrością gospodarcza ]ubjeslem przedstawicielen. pc}nomocnikien takiei dzjała]ności
0laleł- podać lbrnę tla$'na i przedmiot działa]ności):''''.''''''''''...'..''''''''....''''''

o.obi cie .. .... . ....
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Z tcgo tyfułu osiagnalern(clan' lv d(u ubieglynl dochód 
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_ jestem członkjem Zarząd 1"axi"ayr'.''''''''ł:zet-ó|a; ':ł.?-li
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-jestem cŻłonkien konisi i le1vizyinei ( od k]edy?: ;'e'.tb1't;;i
Z tego rytułu osiqgnątem(ęłan) w roku ubjegłynr dochód w wysokoŚci:'''''''''..'''da 12...1/l.''''''''''.''''''...''''.'.''.''.
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]nne dochody osiągane z tytułu zatrudnieniż ]Llb innej dzia}rlnoŚci zarobko'vej lub Zaięć, Ż podanien kwot
uzlskiv anych z kazdego tytulu ( oraz dochody
wspó1małŹonka):
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x.

Zobowjazania pienięzne o waności powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięt€ kedyt} i połczki oraz rłarunki,
najakich zostaly udzie]one, (wobec kogo' w zwiaŻku, Żjakim Żdarzeniem, !v iakiejq\'o\oćci)''''''..''.'''''''''''''''''
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IX.

Skladniki nienia ruchomego o waltości


