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Ejwega:

a. *soba skfada!ęea oświadczenie obowięzaxa jest do zgodnego z prawdę, starannego !

zupefnege wyp*łmienia każdej a rubryk"
Ż" Jeź*|i poszezególne rubnyki nie enajduj4 w kgyxkretnyrn przypadku zastosowania, na|*ży wplsać
, ,,{źie doĘeay''"

3. 6soba składająea oświadcaemie ofoow!ęeatra iest okr*śi!ć pł'.ay*al*żatość Boszezegółnycłr
skfadrtików majątkowycPr, dochodów ! aobowiqzań do nnajątkul odrębnego i majątku objętegCI
ntałźeńską wspólmością rnajątkową-

&. oświadeaenie o stamie rnajątkowyłn dotycav maiętku w kralu i za granicą.

s" sśwladeaenie o gtanie rnajątkowym obejmuj* równłeź wienzytelności pieniężne.

&. W ezęśei F. ośwladezertia eawarte są irtformacje jawne, w części & uaś igtforrrac}e niejawete

dotyczqce adresŁ! zarłlieszkania s9<ładaiąeego cświadezenie oraz łniejsca połoźeni*
niełuc|romośei-

€utśle ł:. .,..?: :'
3a, niż'ei podpisany{a|,,.,',.t..ź.*.:*:-.,..,..'.l',:-,:..''.'.''.'..'''',...

(imiona i nazwisko oraz nazrvisko rodorve)

urodzonv{a} ',,.ł:),:''?ł,,,,,'.'...l..=.''l...... .......'. W '..'..-'''.:.i'.{*;.',.;-.o,,1ź...,,

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pQ zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l.990 r. ł samarządzie gminnym {Dz. U. zffr17
r. pof. L875,, zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w sktad matżeńskiej
wsBó|ności majątkowej Iub stanowiqce mój majątek odrqbny:
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Zasoby pieniężne: i :

- środki pieniężne egromadzone w waIucie po|skiej: ....#k,;;:z..',,,',,,..T.|,-=..,,:ł:.'.'..'.''.,-.."'.,:.'.;.'.'..:..;1''.: :
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3-. Posiadam udzlaty w społkach handlowych z udziałen,l gmlnnyeh osÓb prarvnych lub

preeds!ąbi*rców, łtl tłtórvch oi**ni*'u takł* cscby*'.*|u'v pcdać liezbe i emitenta *dziatirłl:

: .'. :

".. i ;,.j, ł;.., ę,,ł.1ł,.ą,,,.,,,,,,,,..,...',,

BV.

1. Fesiadarn akcje w spółkach handlcwvch z udziałern gminnych osób pnawnych ltlb przedsiębiorców,

w Łtórvch *ezestniczą takie osoby. naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:

akc'le te stanowią pat<iet więks zy nii La%-k.ji ; spółce: ",,,.:,ł.:,:;',...',*,."-]''..'''....'''' 
...'' ''. '....'..

vteeaŁyłutu esiągnątem{ętarn1 w r*ku onksłY; uoehód w wysckośei: .....'..,.j:;':,j,',.,..,'...|.',.'.!::,;.;',,.^.:,"..

3. Fosladam akeje w innych spółkach handlowyeh l n.a]€zv 
ryoa* 

lłczbę ł emitenta ak]]. 
.-.'..-...-'.."..
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v.
Fjabytemiam} inabył mój małźonek, z rruytqczenlem r*ienia przYnależnego do jego majqtku

odrębnegg} od skarbu Państwa, innej Baństwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządt*

tervt6rialnq ga, ich związltów, kcnnunalnej osoby prawnej lub uwiązku metropolitalnego następujące

rBie*i€, które podlegałc abyciu w drodze preetargu _ rrależy podać opis r.nienia i datę nabycia, od

VBE",i: :

W spótkaeh hand|owyeir {nazv,ła, sledeiba spótki}; ....'..'-.'.;'.'..'' ..,..z,:'ł:j,.j,!'::.:..,.:;,.,..,,,,...

*}estcm ezł*Rkieitr eerzt.cju {ad kiedvi: ,.,,.,.,...',,",'.-.,...'''',".'-..,..i...,..,'::ł.."'.,,...

*;*'uań ce{onkiem rady nadaorezaj {od kłedy}: ...'.'....:..'.''''..'..''...:'j..",..'..::...'-'.....'...'.

*j*st*meał6nki€tfikomisjirewizyJnej(odł"-iedy}:...,..,!"t1;z..?,.,.,.,..,!...'.,,:,,'.,::,,..'....'..''''....'

Ź tego tytutu osiągnąłemięłarrri w rcku t,łŁliegłynr cłcci'l*d .ł'l wysckości: ...'.''...'.'.'''....,'..;..''...'''.'..:..,....

lub innei działalności
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l.o 000 ztotych {w Brzypadku pa1azdlw

mechanicznych na|eży podać rnarkę, modęl i rok produkcji}: ."..'........

X.

'abowiązania 
pieniężne o wartCIści 9,,wyię11s s90 złłtYeb,w tyrn zaeiągnięte krędvty i paiyezki araz

włrunk!, na jakich złsla|vudzie|one iwobec kc6o, w związkuz jakim adarzeniem, w jakięj wysokaśeii:

t",,"!""""'. t..t,.^
.l.*-. ;.'.'..,'t; !.a, ś,tł, *'Ł ł,.':f
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?*wvższe oświadczenie składanr świadomyia|, iz na podstawie art, f33 5 1 Kodeksu karnego za

Bodanle nieprawdy lub zata.lenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'


