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zuoełlego rłłypeł=lenla kaiśe§ z rub:":k.
3." JeŹeli pexłz*gólne rubruki nie rnajdują v: komlret=lł:a irypadlrął a6s:ffi@TłaĘia, nłf;ezy orłiryillć

onie dotycryu'.
3. Osoba składająca 
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iadłuerrie elwwiąrena les olweślić przpra!eł=,:ść poszczee,ól. yeh

skladnikÓ'g nnajątko:-rye!,., dachodó.łl i eobovriązań de naJa.ku odnę5ne6o i =aiaiku oh!{:ep.t
na§ęfska wsoólmeieią :łajątke:sa.
O§ł-łiat'ezenie o stanie nl.,!ątkonryvn d.ryet,, mają.}ku w łcra!,ł i za 8re:§eą.
O$łłia4e€nie o ;:amię mają:kowr,łn obejn$e n&",:nież vxierzs.:§mośe§ pienięź==.
tsi caąćc§ A eśpriade:ella agłłarte ą §n.jmma:jc ja:r,.a3, pq ear{ei E zaś §:f:r=leje łt§e§alrt
de*Y-r,:e adresu mnn§esefmnia sŁ_łł:la!ąeego olłelladeaenie an: liejsca połeżea§a
nierqrc\onnorśei.
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Ja, nłżej podpisany{a}, ...... tł§,łłlś,

{mie!:* zarru&ienh, sbrnwisło lń *mlc&l
P zaPoataniu się z pnepisami uskuryr dnia 8 marca 1990 r. o samonądeie gminnyrn i§z. U. zż§17
r. P§z. 1875I zgodnb z art 24h tej ustarły aświadczam, że posiadam wchodzące w skład mafieński,ei
urpólności majątkowei lub stanowiące mói majątek odębnr
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ZasobypienĘne:
-śrcdki pieną*re 4romadzone w wafucie pols*iej: .-?-*.**ł- §I**, . ....t...:,.1:

-środkipienięźne ąromadzone w walucie obcej: ,......H,

- papiery wartościowe
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* ... {łł.d ua.lm... łl-§*',......l



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ....;

o wartości; ..............?..* .W,,.
rodzaj zabudowy:.,
§ltuł prawny: ...

Ztego §rtułu

{/.mnedłn{al

4.lnne nieruchomości: "
powierzchni 
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ku ubie*tvm nrnrchód i dochód w wvsokości: .ił*.l^.a,*.ł-..**l,,p-]*? ł;,a,?Ą' %fury -16Ę4 d*?u*.oł^ §
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udziały te stanowią pakiet większy niż!$% udziałów w spółce:

Ztego §rtułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.{ź*ś.L....

ż. Posiadam udŁiały w inrrych spółkmh handloułych - naleĘ podać liczĘ i emitenta udaiałów:
.-......-..Ałd.*..,.-.....ąfP-ątkk+...-.--..-ll

1. Posiadam udziĄ w spótlech handlowych z udziałem gminnych osob prawnlch
pne§siębiorcóy, F których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pęedsiębiorców,
w któgch uczęstpiczą taŁie osoĘ - nale§ podac §aĘ i arłitenb akcii:

-.. {lAżl;-.... -. §{a.ą.**l -.. .

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spfice: ......

Ztego Ęftułu osiągnąłem{ęłarn} w roku ubięlym dochód w wysokości: rfuN*.-..

handlowych - naleł podać liczbę i emitenia akcji: .......,...........

Z tĘo t rtidu osiągętem(ębm} w roku ubiĘfum do&fi w wysgkaści:

1. Dom o

w roku ubiegłym dochód w urysokości:



v.
Naby"lem{am} {nabył mój mdżoneĘ z wy{ączeniem mienia prrynależnego do jego majątku
odrębnęo} od §Łarbu Państwą innej gaństwowej osoĘ prawnej, jednosttk samonądu
terytorialrregą iń axiązków, komunalnej g§oĘ prawnei lub axĘzku metropliblnąo następuiące
mienią które podĘało ńyciu w drodze pźetargu ,należry podac opis mienia i datę naĘ6ia, od
logo....ńl4ł*

.....-....-..--J.....t.......*-.

1. Prowadzę działalność {należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:
ń.vłą-

Fj::' Y $:__:":K_:_:#_Ą *-:::'-
Ztego tytułu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ..................
2. Zarządzam dziaialnością gospodarczą lub jestem pnedstawicielem pelnomocnikiem takiej

działalności (należy podaćformę prawną iprzedmiot działalności):....&+*.....

- osobifuie.. .tlś.Ł-.-... aĘą...-.....-.,..,:.}.,.-..

;ffi;;;;;;d;;;;:-.::i;§:::d;ąą:.:.*:-..-:::'-:::*:::-,.................
Ztego §rtułu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:ł.te......

vll.
W sp6kach handlowleh {naa*n, siedziba sp#ki}: ......{l*,.

- jestem członkiem rady nadrorczej tod kiedy}: .........&...,.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}: ........,

-&r

;iudĘń;;ffi ;i§ffi ..ffiffi'ffi óil;#.ś*,':.".-,"u:.,'_r-{*Ę';
i"",t

vlll.
lnne dochody osiągane z §ltułu zatrudnien|a luĘ innej działalności zarobkowej lub zajęi z podaniem

ltwotu4yskiwanychzkażdego§1tułu:..7*.W,fu-..F'ł?*,łtK.6l.ł..Y{,*..,.....-.....,...
Wł*:7ł.k&,....ł.{p.}.9..

'A.lgł*rĘx...^Ń*xM-...,,

- osobiście

: je§tem czlonkiem zarządu (od kiedy}:



Składniki mienia ruńomego o
mechanicznych należy podać

...t]. i f,.x*. ..b. ń.rł. -. *Z,.ę.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżei 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i poźyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:

_:__. :_ _:_ _:_ _. __::. __:.:- :: _ .:_ _ __::_:^*:lI

wartości porł4yźej t0 ffi
model i rok



Porfiyż:sze ośłiadczanie sl*adam świadorłyta}, iż na pdstawb 3rt, 233 § 1 {odeksu karnego za

Ń""* nieprawĄ lub zatajenie prawdy gr§zi hra pńawienia rlvolipści,

{ntd*orość" data}


