
1' osoŁia składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego , prrrdą,starannego ! zupełnego wypełnienia
.każdej z rubryk.

2' teżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w_ konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczv,,.3' osoba składająca oświadczenie 
- 

ońouliązanu ;ust otresre przynależność poszczególnych składników

;#$-Jł:h' 
dochodów i zobowiązań ao maląiłu'"aręo"r*" i majątku 

"bjń;;;rłżeńską wspólnością

l' lx*:enie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.)' 
'sw'adczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wieizytelności pienięźne.6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, * .riś.i B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poto:enia nieruchomości.

czĘść A
Ja, niżej podpisany(a),hc.Ż.łP.ly.a. . b.{,kh.htv.9,f.ft . , ,!.łj.LMtNR$_h.a......'.
giga1o1vjrl ..0..'ł'.CG,'..lB.(*c.. .::]:"'inazwisko 

oraz nazwisko rodowe)

ńiiĘt.,u# - -.a'.ó19'o'fi'ńJi*js-o._.R'f,{Me.' ..'.-'.lwp,.ri'ł-ftf*Ź*' '. -' ' .. '' '....t{ H. D' nł: A....'.Q łl' i lV.i:'..... fii\ Rf M i. l,I Lf . A :- _ :......'..'' ...

' 
pozapoznaniu się z przepisam, 

",,.'#r"''j'o'iliJ';'il:;j:.i!#:::'j:il" nądzier',.,,r;;;,: ; ,rrJr;,:'poz' 1875)' zgodnie z art' '24h tej ustawy :ś';.;-i".'porirar' wchodzące w skład małŹeńskiejwspólności majątkowej tub stanowiące mó; majątek odrębny:

l.
Zasobypieniężne: - . '

2. Mieszkanie o powierzchni: ..........,........ frt, 
" 
;;;;;J;

tytu ł p ra w ny: ......'...'..t"{.A. R.'...' tl.r f.q. i.*'.uĄl_.' ....'..3.Gospodarstwo.rolne: I | """

ośWlADczEN lE MAJĄTKoWE

Uwaga:

i

o wańości:



1il.

].. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

udziały te stanowią pakiet większy niŻ10% udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'.'.'.........'

' :::l::::::::::::::::i::::i1lgiiaK;1fl#:::::::::::::::::::l]illl :----- -

Ztegotytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..',.........''.......'.'......;'.....

lv.
1, Posiadam akcje
W których

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

uczestniczę takie osoby . '_ 
należy podać

prawnych
liczbę

lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż Lo% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtyrn dochód w wysokości: .'..'.'.....,..'..

z.
::::::: :::: : :::t:: 

*::"1ilt:::l;J$i,1 rw):i:: :::::::::lill :- - -.- -: -
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokościi ...-'......',.',.'.

V.
Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropotitatnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu _ 
l:ężJ PodaćooPrs',m11nja i 

|aje 
nabycia, od kogo:

Z tego Ętułu osiągnątem(ętarn) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości] ......'.......:....

Ż,1arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstaąvicielem pełnomocnikiern takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot dziahlności): ...."{,,d,l-*&'..'.'..qJo.t ił.tbłŁ\.p/r'...'

- wspó[nie z innymi osobarni

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfum dochód w wysokości: ........'.......'..



-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

vilt.

mechanicznych
ą
-,/,.,,,,,,,,.,,.,,,,.,,

x.
Li

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunki,najakichzostałyudzielon.e(wobeckogo,wzwiązkuzjakimzdarzeniem,wjakiejwysokości):

UU



częśĆ a

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1Kodeksu kar1ego za podanie
nieprawdy łub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

$*ur*r'.. -[*i.$.'łl i tL {,fo t .r'|'.. ź9, d, ł.,, łu0' ł Ł
{miejscowość, data'} j


