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1' o50ba skladająca ośWiadczeńie obowiąŻana jest do zgodnego z praWdą, staranne8o izupełnego wypełnieniakażdejz rubryk.
2' leże]i posŻ'Żegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,'nie dotvczv,'.3' 05oba .kladająca oświadcŻenie obowiązana ;.rt 

'olr"<lir 
o'*"'.l"",, posŻcŻególnych składnikówmajątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i ."jłk; ;;j*;;;;];;;l;; ;;fi"*;maiątkową.

4' ośWiadczenie o 5tanie majątkowym dotycŻy majątku W kraju i Ża Branicą.5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelńi.i pńnię:n".
6' W cŻĘścj A oświadcŻenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informac'e nlejaWne dotyczące adresuzamiesrkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.
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(miel.sce !atrud nien ia, stanowkko tub fLrnkcjai
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pnepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (DZ'poz..lsz|), zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące W składwspólności majątkowej lub stanoWiące mój majątek odrębnV:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne Zgromadzone w walucie polskiej: .'. 4 ee.
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1' Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziaiem gminnych osób praWnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby _ należy podać li.,oę i .'ii"nt. 
"iriło'",
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2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych 
".l"''''"j"l i'.'uę;;;i;;,; ;;;;;;;, ..'...-.........

tv.
1' Posiadam akc'ie W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,W których uczestniczą takie osoby - ""[" 

'o"o* liczbę i ernitenta akcji:''' r'' . " ...1....... ...-.'''' '' :"': t'J '...'' '. ...lł'l.Ł' .' '''' 6lł!'l/'17 \./



DzieI I rli lt\{a\
l']oz. l0l0

/
Nabylem{am) (nabyl mó1 małżonek, z wyłączeniem mlenia przynależne8o do jego majątku odrębnego)odSkarbu PaństWa, innej państWo\^/ej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków' komunalnej osoby praWnej lub związku metiopolitalnego następujące mjenie, które pocJIegało
zbyciu w drodze przetargu _ na eży poc]ać opis mienia i datę nabycia, od kogu' '-.-..''''''.'.'-....'..

'. .- ! ..........,. ..t...
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_Ztegotytułuosiągnąlem{ęłam)Wiok;;;;;;iń';r;;;j'l".i'lJ**u,"l',":',,b.ę.b*-: A{lęJą2' L'arZ'ądzam dziaialnością gospodarczą lub je5tem przedstawicielem peinomocnikiem takiej c1ziałalności6UJPUudlL.q luU Je5letIl przeo5taWlclelem pelnomocnikiem takiej dZiałalności
{należy podać formę praulną i przedmiot dzialalności): ..'...-.'''..

. wspólnie z innymiosoban i '''''''' ... ....--.-

Z tego tytułu osiągnąiem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

_ jestem członkiem zarządu (od ki"dvJ,.. .... ......i;;';.;'i.-a' ''..za-ł.ą'.'.

- jestem cziofkiern rady nadzorczej

Z tego tytułu osiągnąiem (ęła m ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.'.''.'.''...'..' .''.'.''. .

v .

W spólkach handlowych (nazWa, siedZiba 5pólki):

vn.

,Ą Łz

lub zajęć, Z poda niem
lnne dochody osiągane Z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowejlwol uzy\kiwdnlch z <ardego Iyruiu.
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