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Uwaga:
l. osoba składajłu] oświadczenic obowiązana jest do zgodnego z prarYdą, starannego i zupełnego

rY]pełnienia każdej z rubryk.
2' Jeż€li poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przJpadłu zastosowania' Ilale4 l!pisać -!ir

dotYczY".
3' 05oba skladająca oświadczenie obowi{zana j€st okrrślić pIzJna]eżność poszczcgólnycl sktadników

najątkowych' dochodórv izobo}Yiązań do nlajątku odrębnego i majątku objętego malżcńską
}Yspólnością majątkorYą.

1. oświ'dcz€nie o stanie majątko*'Yn dotyczy majqtku w kraju i za granicą.
5. oś\Yi'rdczenie o stanie lnAjątkowyn ob€jmuje rórvni€ż r!ierzyielności pieniężne.
6. w częściA oświadczenia zawart€ są informacje j awn€' lł części B zaś inforlnacje niejawne dotyczące

adIesu zamieszkani. sldadającego oświżdĆz€nie oraz rniejsca położenia ni€ruchoności.

( niejsce,atudnie ia, stanowisko lub fuŃcja)
po zapoaanju się Ż przepisani usta'vy z dnia 8 marca ]990r' o samorządzic gmjnnyn ( Dz' U' Z 200lr' Nr l42.
poz' 1591 oraz Ż 2002r' Nr 23', poz' 220, Nr 62' poz' 558' Nr 113' poz' 984, Nr ]53, poz' 127] i Nr 2l4' poz'
1806)' zgodni€ Z an' 24h tej ustały ośłiadczam, że posjadam {chodzące w sklad malŹeńskiej wspólności
]nają*owej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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l' l'osjadam Lldzjały w spólkach handlo'!}ch Ż udziil]enl gnn..) ch Usob plJ$rł!h Iub plŻtJsleblorcó\y.
\ LoD.l,'./..Irc/ir-^eo5oD\,dle4 f.u.. tL,,b .a..e,a,o;d.o{

IV.

l' Posiadan akcje \ł spółkach hand]o$'ych z udzja]eln gnrrnn}ch osob prauĄ ch lub przcd!iebiorcÓrv' rv krórvchuL,/e.r:\/r,c\:eoob r-le4p.,JJcli,,b!ieri,elrd,. :

2' Poqiadanl akcje $. nrn}'ch spółkach handlo*ych na1eł podać ljczbe i emit."t" 
"k.j],''.''''P,' ł."''i|

Nabylem (am)'( .abv] nrój ma1Żonek, z \ły]aczeniern mr.ILd pl4. nezncgo do lUBo mrjaILu' odrębneso) odsk bnPańsl'va.inreipanstwoweiosobypralłnej'jedrostelrlnorz1duń1tor dinelo;rth z\\k*ów 1ub od
komunalnei osobY pnlvnej naslcpujace ]nienje. które tod]egało Zbyciu w d]odŻe pyita'_gu nai"zy podae opx

:]::*::b:."'ll'''''''''''''''''';;'',/;,;i

l Pro\!ad7ę dzialalność gospodarc7a ( n.]cży podać lb ne prawną j !.7ednriot dzia]alności): ' ' ''
'''' .l'-'' /łL'. 
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2. latzadŻam działalnością gospodalczą ]ubj.stenr pżedstawic]clern, pełnon]ocnikicn] iakicj dzia]ah]oŚci
r 4 pu.r. . . , ( 1 . . ,c , r ,io. z.,ra,o., .. .... ,. ii2 +_' ob . '' ' ' '''' y'.l''v ',I'łtł'a..-l l.ol l-' ''''oob' !.lłł- 4ł'

4l€q( L\L' ]o .p "lP.'e, l'lt,,'^''',' "' '+-' ' ^^ ':. ^i.lego t}tulu os]ągn_ale]n(e]an) s,roh ubiegłym/dr,Ł.hoJ \\ s).o[ostr ''' '''vł*' "t;Ł ?. -



Z 1ego t-ltuh osiągną]em(ęłam) $ roku ubjegbn dochod \\ $'1sokoscr ''' '''',l'ąz- '''''akl''v''ą'...'''''.''''''...

VIII.

L'lne dochody osiągane Ż i}tułu zżtrudnienia 1ub innei działa]ności zarobkolvej]ub Zaięć. z podanienr krvot
uz'Yskiwan}ch Ż każdego t},tułu ( omz dochody
r1Spóhnałżonka):.''''.''''.''''

5-!2-e: ;]* ;!|E' ,"*''l,of: * ał'ó,.

x.

Zobołiązan!: pienjcae o watości po$yŹei ]0 000 zlot}ch w i'\/m ,aciagnięte kedyBJ ipołczki araz1vaninkj,
najakich zoslaly ud,jelone, (wobec kogo, tr Żwiązku zjakim zda.zeniem. wJakiąi
wysokoścj):'''.'.''''....'.''''''''''.'


