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iadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego
a kazdej z rubryk.

2. Jeże|iposzczegÓlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ
wpisać''niedotvczv,'.
3. Osoba składąiąca oświadczenieobowiązana jest określić przynaleźnośćposzczegÓlnych
składnikrÓw majątkowych, dochod w i zobowiązari do majątku odrębnego i majątku
objętego małżefskąwsp |nościąmajątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie mąiątkowym obejmuje rtÓwnieżwierryte|nościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne' w częściB zŃ informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźrcnia
nieruchomości.

( miejsce zafudnienia, stamwisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz'U.
orazz 2002r.Nr 23,po2.220,Nr 62, poz. 558,Nr 113'poz.984'Nr 153'
zfOOlr. Nr 142,po2.1591
ze posiadam
poz.1271'i Nr 214, poz.1806),zgodniez art.24htej ustawy oświadczam,
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Zasoby pienięzne:
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III.
1. Posiadam udziały w spÓłkachhandlow ych zudziałemgminnych osÓb prawnych lub
przedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczątakte osoby -naleŻy podać liczbę i emitentaudziatÓw:

.Nr[..x0.TYaev.
udziały te stanowiąpakietwiększy niŻ L)vo udziatÓw w spÓłce:......

.............
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w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)
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2. Posiadam udziaływ innych spÓłkachhandlowych _naleŻy podać liczbę i emitentaldziałÓw: ......
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IV.
1. Posiadamakcjew spÓłkachhandlowychzudziatemgmirrnychosÓb prawnychlub
przedsiębiorcÓw,w ktÓrych uczestniczątakieosoby_ naleŻypodaćliczbę i emitentaakcji:

.LllĘ...D.0.N[łi\ł
akcje te stanowiąpakietwiększy tliŻ l}vo akcji w spÓtce: .........

....hJlE...a0Jlł
i

w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
Z tego tytułuosiągnąłem(ętam)

Posiadam akcje w innych spÓłkachhandlowych - naleŻypodać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

v.
Nabyłem(am) ( nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
-.u-oi"ądu
odrębnego) od Skarbu Paristwa, irmej paóstwowej osoby prawnej, jednostei
terytorialnego,ich związkÓw lub od komunalnej osoby prawnejnastępującemienie, ktÓre podlegiło
zbyciu w drodzeprzetargu_ należypodaÓ opis mieniai datęnabycia,od togo : .......................'........

vr.

1.Prowadz:
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- osobiście
....

.......NJt....n0ry.LaV
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Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtym przychÓd i dochÓd w wysokości:.Nlf,.D9f.Y!'.ł.:{.,
f . Zarządzam dziaŁaLnością
gospodarczą|ubjestem przedstawicielem pełnomocnikiemtakiej
działalności(naleiy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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W spÓłkachhandlowych(nazwa,siedzibaspÓłki): ..........
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jestemczłonkiemzarządu
( od kiedy ): ..........
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-

jestemcztonkiemrady nadzorczej(od kiedy):
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Ztego tytutuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓdw wysokości:...N1fi...D0.I.Y.cejV

{ilr.
Inne dochody osiągane z tyhrfu zatrudnienia lub innej działa]nościzarobkowej lub zajęó,
z podaniemkwot uzyskiwanychzkaidego tytufu:...............
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rx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazAów
mechanicznychnależypodaćmarkę,model i rok produkcji): '.....................

x.
Znbowiązarua pieniężneo wartościpowyżrj 10 000 złotych,w Ęm zaciągniętekredyty i poĘczki
oraz warunki' na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwią'zku z jakin zdałzeniem,w jakiej

wysokości):

