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l' osoba składająca ośrYiadczenie obowiązanż j€st do zgodnego z pr'rvdąj starannego izupetnego

wyp€łnienia każdej z rubryk.
2' Jcżeli poszczególne rublyki nie znljdują 'ł 

łonkr€tnyn przypadku zastosowanir! należ} l!pisać Jiś
doticzy".

3' osoba skl'dająca oświadczenie obowi4zanł j€st okI€ślić pŹynależność poszczegó|nyĆh sk{adników
majątkowycn' dochodórY i zobowiązań do mJjątku odrębnego i majątku objętego małź€ńską
rr5pólnością !najątko\Yą'

1. ośrYiadcŻ€ni€ o stanie najątkowym dotyczy Inająiku }v kraju i Żż granicą'
5. ośrYiadczenie o stanie majątkowym obejmuje rólynież rYierzytelności pi€niężne.
6. w części A oślYiadczeni. zawarte są itrIornacj€ jarr n€' w cŻęści B zaś inforn'cje nieja\Yne dotycząĆe

adresu zami€szkania składającego oś\Yiadczenie oraz mi€jsca położenjż nieruchoności.
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( micjsce zatrudnienia, stano\risko lub tuIlrcja)
po zapoznaniu się z przepjsami usta\ł], z dnia 8 marca l990r' o samorzadŻie gnjnn}'m ( DŻ' U' z 2001r' Nr 142.
poz' 159l onz z 2002r' Nr 23', poz' 220, Nr 62' poz- 558- Nr 1l3' poz' 984. Nr l5]' poŻ' l27l i Nr 214, poz'
1 806)' zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadcŻam, że pos iadan lvchodŻqce }v sk}ad małżeńskiej wspó]ności
majątkorvej ]ub s1anołiące mój inajątck odĘbn}|
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IU.

1' Posiadam ud,ial} w spółkach handlo$}ch Ż ud7ialen Eninn}.ch osób prawnvch Iub lrzedsiebiolco\\'

Z tego t'vtu]u osiąsnąłem (ęłan) w roku objeglym dochód 1v wysokości:..'''f1'a''''d'zły'k/'

2' Posiadam ndzialy w inn}'ch spólkach hand]o'v)ch na]eŹy podać ]iczbe i enite.lia\]dzialó\y:.',1.ł1 dkź'/1k '

I l.co r),lurr. o.;rl r en I elfi u ro ,.,l.ej)mdoc.odui) u\o\... 11(: .r'-+.!/.... ... .

IV.

]. Posiadan akcje w spólkach handlowych z ldzialem gminnych osób plr$łlyctr lub pŹedsiębiorców, wktórych
lcle._n c,,] '"l e o ' b bleĄ'podĄ l:./oe en'e1ld.k.ji'

''' ''' ''' '''''' '''' '''.'n'1.L'''''t(ł'źzł,l//

2. Posjadam akcje w innych spó}kach hand]o\ł }ch na]eł podać ]iczbę iemitenla akcji:'''lŹ'l'i_.''
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VI.

] ' Plowadzę dŻia}alność gospodarczE ( naleł podać forme pra\]ra i przcdmioi dzjałaIrrości):.'''..''''''''''''.....''''''

,""ils,l" . ńll ńli/lł

2. Zarządzam dŻi^łahlościa sospodarc,a lubjestcnr przedstawjciclen' pełIo]nocnikj.m takjej dŻia]a]ności
(na]ez]' podać ibmrę !ra\'na i pżed]njot dzia]ahości):''''..''''''''''. '.''''''''''''''... ''''''''''...'''''''' '''.''
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Z lego lytuh osiasn'ąłem(ęłan' w rokLl ubicgbnl do
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lub zajeć' z podaniem kwot

IX.

składniki mienia Tuchomego o wartośc]po'yŹej 10 000 zloi} ch ('\ł'prŻypadku pojazdów mechanicmych należy
podać nralkę' model i rokprodukcji):

ii;ł.''''' eAil)i ,,iżt ' ł''eł":

x.

Zobowiązania pienięzne o \rartości pov}żej l0 000 złorych' w t} n zaciqgniete kedrty i połczki oraz \ł arunki'
najakjch zosiab udzielone' (\łobec kogo' w związlu, zjakim zdarzeniem, w jaki€j
wysokośc])|''''.'''''''.'''..'''''''''
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