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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

^ 1qełnego wypełnienia każdej zrubryk.2' Jeżeli-poszczególne rubryki nie znj;aują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać,,n |e dotyczy''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pnynaleŻnośó poszczególnych

składników= Ęąjątk9!v'ych, d_ochodów i- zobówiązań do rnajątku odrębnego i majątkuobjętego małżeńską wspólnością majątkową.4- oświadczenie o stanie majątkorłym óótyczy'majątku w kraju iza granicą.5' oświadczenie o stanie mająttow}m ooe;mrl,ie róńniez wiezytelno.-ści pieniężne.6' W części A ośWładczenia liwartó są.iniormacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania śrłaoającego oswiaaczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

?'tr* łuo ufnł. .ąnł.łł^ę * -F" w< -. ..f' r'/rl rłł ę.4eĄ'.'..'.

^ftoouqąr4{rn q ff':i; "*E';,il)W"o !^rfr' u * {n*s r,,/r,,po-zapoznaniu się z pzepisami ustawyź dnia 8 marca lg{o r' o samoządzie gmińnym (Dz. U. z2OO1r. Nr 142' poz. 1591 
|r_aa ? zooz r. Ni 23, p:r. zzo, nr 62, foz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zarź.'24h te; óstawy'óswiadczam, że posiadam wchodzące wskład małzeńskiej wspÓlności ńajątkowej lub stanowiące ńoi'.ią"r ooięnny:
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc i .t.y-'.g'ffi.:.p|ktł r/łr/
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1.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw: .......

. . .n::ty &/+.q
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokoŚci: ..'.........'..'
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1.

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji' '.........'..''..
JsnlhY Mtqry"

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
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1- Prowadzę działalnośĆ gospodarcz ą(naleŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

- wspolnie z ińńymi ośóbami ...'. -......'.'.. -.......

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości:

Zanądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podaÓ formę prawnąi pzedmiot działalności):....'....''........

- wspÓlnie z innymiosobami

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

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

44rk.....,(4..

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotności.
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