
U'WAGA:
L' osoba skladająca oświadcz€nie obowiązanajest do zgodnego z p.awdą, srarannego i zupełneso wpehienia

kaŻ d€j z rubryk'
]' Jez€li poszczególne rubryki ni€ aajdują w konkretn)m p.Ż]_padku Żastosowania' nalery wpisać 

',nie 
dot'vcz\".

3' osoba skladająca oświadczenie obowiązanajest okeś]ić przylależność poszczególn},ch składników
nająkowych' dochodów i zobowiąz!ń do mająlku odrębnego i najątku objętego małz€ńską wspóItrościa
majarkowa.

1' oświadczeni€ majatkowe do!r_cz} mająlku D kaju ; Ż.l g3nic!'
j' oślviadczeni€ majatkowe obejmuje również wieąłejności pienięme'
ó. w części A oświadczenia zawarte są informacje j awne. W c:_'ści B aś informacje niejawne do|yczac€ adresu

z3mieszkania 5kładającego oś\łiadczellie oraz miejsca położenja nierucbomości.

CZĘSC A

]r. ntZE podpisany(a,l, .. . ' '0c|y.r:ilł.. ł-ąft tl. ' ','5'r,:','.|.) efi' Lą..J.e in,ł.L

'?-.,ijiiźąio. j:l.iTcj. '.?ietłlc,;j':),i ,:,.5ili).lż.ii., /tjićLt:'l
(miejsce zatrudnienia. stanowisko l b ń]n](cja)

p L. z3poznaniu 5ię z przep isami irstawy z dn ia 2 1 sieĘnia l g! -_ . ' o ogan iczeniu prowadzen ia działalnośc i

gospL.d8r.zej przez osob) pehiące funkcje publiczne (Dz' U. Nr ''a6. poz. 6''/9, z l993 r' Nr l 13, poz' 715 i

\r l6]. poŻ. l ]]6' z 1999 .' N.49' poz. 433. z 2000 r. Nl ]6. poz' )06 oraz z2002 r. N' l13, poz' 98-ł iNr
]]4.poz. l806) oraz ustaw'1/ z dnia 8 marca ] 990 r- o sanorŻldzjc gminnym (Dz' U. Z 2001 r'Nr l'l2'poz-
1591 ornz z 200? r. Nr 23' poz. 220, Nr 62, poz. 553. Nr l lj. poz' 93-1. Nr l53, poz. 127l i Nr 214, poŻ'

1306). zgodnie z art. 2.lh tej ustały ośŃiadczam, że posi3dam wchodzace 
'v 

sklad małżeńskiej wspólności

majajk,'.wej {ub stanowiące mój majątek odrebn}':

I' Zasoby pieniężne:

osw lADCZE\ lE \l ĄJĄTKowE

_*ój+a' zastępE ł'ó:ital bnił<a-gminy' kierownika jednostlłi
orga nizacyj nej gminy' oseĘ-załz.ądzłjąeei-i-'ezłoiłtia-erg
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śIodki pienięzne zgromadzone r,v rłalucie polskiej:



- papiełv rvańościoł€:

na klł'otę:

.

1

2.

3.

4.

tyruł pralłlly: ..'. :L' mąf*ełi'a ia.' h.źF! / nł':s,:.. m.ć'!ra!.ł.łłil.'ł
ur.
Posiadam udziały lv spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenla udŻiałów:

,ł e .' 'c tł I tł.., iJ ,l

rv.
Posiadam a-kcje lv spółkach handlolłych _ na1ezy podać liczbę i emiteata akcji:

/1;? 3)'!'.l,4ł!'''''.'..''- . - . 
_ 

. . . 
:J 

, , , , . . . , , ,

akcje te stano.,via pakiet więkzy niż 10% a'kcji rv spółce:

..... . . ...... .. .... ................12i.e.....r!.i t/'^l
Z tego t}ll.lu osirgrl'cn, glam ) w roku [b:śghń doćtod \\ \\Jso|ości:

V.
Nabyłem(al1l) (nabyl mój małżonek, z *-1łączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu P3ństwa, innej pństworvej osoby pra'vłnej. jednostek samorządrr

terJtorialrrego. ich zrłiązków lub od komrrnahej osoby prałnej następujace mienie' k1óre

podlegało zbyciu rv dlodze przetalgu _ należy podać opis mienia i datę nab]'cia, od kogo: " "' "' '



\aI.
1' Prowadze działa]ność gospodarcząt2] 1noleł podać tbrme prawna i przedmiot działalności): '. ''..'..

'''.'..'.'.'. rĘ''.' 11'ł'ŁLł'al.'..'.''.'....''.
osobiście ..''''.'''.''''.'..'.'.'..'. DJ1... .{t r,4. łą

_ rvspólnie z inn\mi oŚobxmi .....'....nl4.'.'r/rpy''zJr'.''.'''''.'.''..'..'
l te3o t)fufu osiagnJlem l gl'm l w roku ubiegłym przichód idochod w rr1sokości: .'.''' ''..'.''' '''

.''''''.'.''.'.''.''.' nJ.1'.''Je'ą'ł * h'.'''''
2. Zavądzam działailtościq gospodalczą lub j estem iirzedśtarvicielem_ pel no mocnikiem takiej
działalności (nale4l pcdać fbrmę pratvną i przedmiot działalności):

osobiścic.'..'.'.''''''' '. ' '. '....... 'n lc '..(/-';Lt,''4-ł]' ' ' ' ' '. '. '

jestem członliiem raL1u nadzorczejt3] (od kie dy): '...'ii'ł...''Ii?ła,4l':.!..':i . .

Z tego t}tu}u osiagnalem(elam) ł'roku ubiegb-m dochód u' \,1,Js okaści| ' '. '.. ' n'.|'/...L:/łŁ.1;:.i
v

3'Wlirndacjachpror-"adzącychdziała1rrośćgospodarczą:. ..'r1L 
'/ar:1!'łq



jestem czlonkiem Żarządu (od kiędy): ......... łłł tkły.,zy

' jestem członkiem radir nadzorczej (od kiedy):

ZtegoĘtułuosią$ąłen(ęłan)wrokuubiegł,\łndochódw1ł7sokości:.....nic'.Jał'!'ł.a''4q.''

YIII. Inrre dochody osiągane z t'1ufu zatrudńenia lub inrrej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot rtzyskiwanych z kazdego t)'1ułu: .. '.. .. ' '. ' '. '.. ... ..

' i'i..b.ąi ,i ł:T'.'Ltł''łł1 '. . '.

X. Zobowiązania pieniężne o wafiości polłlżej 10 000 złotych, w t'rn zaciągrrięte kredy1y i
pożyczki omz warul]ki. najakich zostary_ udzielone (lvobec kogo, '!v zwiPku zjakim zdarzeniem, w

iałiei wysokoścj)|


