
kffirą-wu

oŚwIADczENIE MłrĄTKowE
ndneso pminv

..\.).ę.7xr{ł"r2, *'"
(nle' 9covość)

l ę-ę- ,8ł2-sp1ł
iL' dz 

-_.'.....''..' 

Płlnis

Q.'t,P!/,.
9a

Itwaga:
1. ogoba ak}adaJąea ośrladczanle oborlązaaa Jea!' do zgodacgo

' 
prarą, BEaraED€go i zupelncgo w5lcłaleala każdeJ z rubryk.

2. Jcżcll poazczcg6lae nórykl nlc zaaJduJą w koakrGlElzB
prz16radku zagtosovrĘ,La, aalcży ręlsać rala dotyczyr.

3. ogoba skladaJąca ośv{adczenlc oboriąz-na Jest okreś1ló
grzyaalcźność poazczegóhycb Bk}ada1k6w uaJątkorrycb, docbod6w
1 zobovlązłń do nająthl odrębDcgo l naJątku obJętego uałźcństrą
vlpólnością nal ąlkową.

4. ośrlidcu.Ei€ o Elalrie ual ąthorqra doŁycży :nal ąthr v ttraJu
{ za graulcą.

5. ośrłlEdczcnle ó etaal'e Eajątkowlre obcJnuJe r6rra1eż
rr1.ruyt.lnoścl plenLężae.

6. w częścl A ośrj.adczeaLa zc.rarlc aą laf or.oacJ a Jarrac. v częścl'
B' zaś iafonoacJ e n!'al avac dotyczącc adr6'u zard.eazkaaił

JaĄ:ó.;.;".ó,;r'.,'I

ahladaJącego ośwladczenl'e
nlerrr.cbo-cścl .

oraz nieJscu polożeaił

czĘść A

.7a, niżej podpisany (a) .

urodzony ( a) ł?,.Q-ł '

(micj scc

Po zaPozn.rniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o aanorządzie gminnym (Dz. U. z zoo]. r. Nr 142, poz. 1591 óraz
z 2002 t. Nr 23, poz. 220, Nr 52, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
L53, poz. L27f i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arE. 24h tej
uBta'wy oświadczam, że poeiadam wchodzące w sk}ad małżeńskiej
wspó1ności maj ątkowej lub stanowiące mój mająEek odrębny:

?tr:
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t.
Zasoby pieniężne:
- środki Ęi_ęniqż_ne zgrorna-'-' ił 

6''a' 
i"*:pa o''"o o"

- środkl pieniężne zgromadzone w walucie bbcej:

- papiery warEościowe:

na kwotę :

II.
1.

2.

3.
,rilĘii*i',#:łffi sł,***f iłił'ś?:|',#:!#
*:xt':::::":::*:, Ą& ęlp.t','ż !,1.4,Ą,tę!e, powieJzcunia . . Q,.| .Ąa
o'arioś.i-, ...../rQ,p.ąQ|2Q. ..:._"':''::"'
I*i,' 

j"::*i?Y;"ł##,,T;ffi ;ffi tY",ft nav.'!,tfr łf bŁ

f 

'.iiiiu:'t'"':{.!:11ę::it+i|u,wi[#il!]hłi'#F;zr,
Ą.

tyluł prawny ' ...?9
'ińi'.
.1..u

'śż)'.;.r;a'.'.'.

F.|Q..ś4Ią..
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rrr.
L. Posiadam udziały 

_w 
spółkach handlowyctr z udzialem gminnychosób prawnych 1ub przeds iębiorców, w których. ,r""J"*ri""ątakie ośoby - na1eży podać ticzbę i emiEen.a udzialów:

udzialy
w spółce:

tsego tyEułu
vr1zsokości l

akcj e te stanowią pakieE'

lt

niż 10Ł udziałów

ubiegłynr dochód

- należy podać

dochód

w spółce :

dochód

2-

z

rv.
1. Posiadam 1kcje w spólkach handlowych z udziałem gminaycb osóbprarmych, 1ub przedsię.biorcdw, 

' łtóry"t' ,'.".Jtot""ą t"xl"osoby - należy podać liczbę i emitenta ałcii:

w

) Posiadam
liczbę i

akcje w
emi.tenta

dochód

v.
Nabyłem (am) (nabył *9j nałżonek. z wyłączeniem mj'eniaprzynależnego do jego maj ątru odrębnego) od skirbu pąństwa, inneipaństwowej osoby pralnej, jednostek simorządu t"'yt";i;i;;;.;'T;związków lub od korrunalnej osoby prawnej nasE;puj ące ;i.J;;
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które podlegało zbyciu w
mienia i datę nabycia, od

drodze przetarlF - należy podać opis
kogo: .

vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać fornę prawną

wspóluie

)

- wspólnie

z Lego tytułu osiągmąlem (ęłarn) w roku

- jesEem członkiem konisj i

:':::::::i: .. . ... .... . ..'.'. .'. i,łd'.'.':nLp.n';ń;2|Ą}r"... iLdŻ
vrl.
W spólkach handlowych (n'azwa, siedziba spółki): .....

- jestem cz}onkiem zarządu (od

: :::::::::::::: ::: :: : :::: :::::: ::: : 
'ł\,:p'.'.'..'.'.'d.ij.l:1'.ć/?a)/:.'.'.

- jestem człoakiem rady nad'zorczej (od kiedy) : -. - ('/. .. .{......

z
w
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VITI .

składniki mienia ruchomego o Llartości potłyżej 1o.ooo złotych
(w przypadku poj azdów mecha'ricznyctr nale_zy podać markę. mołeli rok produkcji) : .

.fi;;Ó,j,: ::. : .$\ : ::!{i{:;

o v'artości polłyżej 10.ooo złotych.
pożyczki oraz warunki, na jakich
w zlr'iązku z j akirn zdarzeniem, w

vr tym
zostały
j akiej
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Po$yż6ze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podsŁawie
arE. 233 S 1 Kodeksu karnego za. podanie nieprawdy lub
zaEajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Lc.Oą.1o1,1

ść (podpls)
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