
Uwagż:
l. osoba składająca oświadczeni€ oborviązanajest do zgodnego z prawdą' starannego izupełnego

wfpelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' nal€ź) 9pi!ać Jle

dotvczv",
3. osoba skJadająca oświadczenic obo}viązana jest określić przynal€żność poszczegóInych skladnikórv

majątkowych' doehodów i zoborYiązań do majątku odrębncgo i majątł'u objętego matżeńską
wspólnoŚcią majątkorłą.

,'. oświadczeni€ o sbni€ majątkowym dotyczy majątku lr kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanic majątkowym obejmuje równieź rYierzytelności picnięŹne.
6. w części A oświadcz€nia zawartesą itrfonna cj e j awnej w części B zaś infornacj€ niejawn€ doĘvczące

'dr€su 
zami€szkania skład.jącego oświadczenie oraz nieisĆa połoźeni. nierUchomości'

ĘJ\'I]A i{]L.jd{^

Q,u& aae[,

( nieisce zatrudnienia, stanowisko lL'b lunłcja)
pozapoznaniusięzprzepjsamiustarł}Żdnia8maTca]990r'osamorządziegmim}m(Dz'U'Z200ir.Nr112'
poz. 1591 oraz z 2002r. N.23., poz.220, Nr 62, poz. 558, N. I13, poz. 984, Nr 153, poz.12'71 i Nr 214, poz.
180ó)' zgodnie Z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżellskiej Nspólności
majątkowej 1ub stanowiące mój majątek odlębny:

t.

Zasoby pienięŻne:
- środki pienieżne zgomadzole w walucie polskjej: -ą' 6 la l( !1;
' śIodki pienieżne zgromadzone w rvatucie otcej:''.ł1lp''''Ćh,'ł''9'

_ pap;ery wartosciowel''ł'l.€' :,ffi,,9%
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]U.

l' Posiadam udzialy w spółkach handlo$)ch z udziałenr gminnych osób prawnych ]ub przedsiębrorlo\v'
w któ]"r'ch

1?1ie...''ś
osoby - na]eŹy podać ljozbe i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pałiet większy niŻ ]0 % udŻiałów w spółce:.'

tv.

t. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem gninnych osób prawnych ]ub przedsiębiorców' w których
uc/'e.lnl./a ldkie o"oÓ} ni, /y poJćc ln /bę i em .e1la dk.ji:

!tlłP.''''''''''''' alś''(Ił/''' '' ' ' ' ' '' '''' ''''1 /. ...

Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubieg}ym doc}ód w sysokości:'''.'.''

2' Posiadam akcje \' jnnych spółkach handlo[yctr naleŻypodaćliczbęiemitentaakcji:'.'.''''''''''''''''''..''.....''..'

Z tego tytułu osiagnalem ( ęłam ) w ro].1l bieg}ym dochód w\łTsokoŚci:

Nabyłen (an)'( nabył nój malŻonek, z wyłączenien mienia przyna]eżneso dojego majatL-u, odrębnego) od
skarbu Panstwa' innej panshł'owej osoby prawnej. j€dnostek samolŻadu terytolialnego, ich zwjąŻtów ]ub od
ko |a 1er^\^n\ p.a!.1ci ,.{ep.iice n:e!ie. (lo-epod e

n.ri.;d' ! ]JLl\i ia, o! \oro' rrłe''''aćś't''),lJJ
galo Żbyciu w drodze przelargu naleŹy podać opis

vI.

]' Prowadze działa]ność gospodarczą ( naleł podać aormę pla'ulą i prŻedmiot r'^ 
:.'':.: :||' ('' 

u dn'ił :Y
- wspó]nie z innymi osobzEi'

Z tego B,tu]x osiagnąlen(c}cm) w roku ubiegbm dochód u wysokości:''''

2. ZTządzam działalnością gospodarczą tubjeslem prŻcd\tdu icielem' pe}nl lmocniktem takjei dziala]ności
, lJeĄ Doo''c Iol Te pllqr. : |'/.Un ol d,,i-ldL occ, /'] J ( 9( )':f-|''''|1'

o.obi.cie . .... \'/ )
-s.r^lne/ir '!n, o ob"n ..............

Z tcgo t}'lu]u osiągnałem(ęłalr1) $ roku ubieg}}nr dochód w wysokości.



w Spółkach hand1o\ł}ch ( nazwa' siedziba, spółki):.''1l.ę e{ł,kąu''ul
- ieste czlontierl zarzadx ( od kied)::

-jestcm czlonliem rad} nadŻorczej ( od kied})|

-jesten członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:

Z leso t)tufu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegbm

VIIT.

dochód w wysokości:'''..' .'..'..

lobouł/

IX.

ch na]eży

x.

Zobow ił żnl a ]]ienĘ zn€ o \{ artosL i po\ł ) że] ] 0 000 złoq,ch. w t}m zaciągnięte kJedyly i po4/cŻkj oraz warun ki'
:1*:l-1:,':llld'b"li,k1ooeckoeo.q,,,ozr.uzj"r,r,i,,,..":,,r;;;- 

"",""
tvysokości):''ll,[ę,'..''''


