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Uwaga I

1. osoba składająca ośririadczenie obowiązanajest do Żgodnego z pra1vdą stannnego
i zupełnego w1ryełrrienia kźdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w ko.kletnym płZr?adl'u zastosowania,
należy wpisać ..Eie dotvczy''.

3' osoba składająca oświadczenie obo\łiązaaa jest okeśiić prz}Ęalężność
poszczegó]rlych składników mają&ow1'ch' dochodów i zobowiązan do majątku
odrębnego majątku objętego małżeńską v-spólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkorłym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośw-iadczenie o stanie majątkow1m obejmuje rówDięż wież)'lejności pienięane.
6. W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne' w cześci B zaś informac.je

niejaE'r]e dotycŻące adresu Żamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
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staloL/isko ltrb ńrnlcja.;

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz'U. z
200l r' Nr 142, poz. 1591 ońz z 2002 r. Nr 23' poz. 22o,Nr 62' Poz. 558' Nr 113, pou' 984' NI
I53' poz. 1271 i Nr 2l4, Poz' 1306) zgodnie z art' 24h teJ ustawv oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład maŁeńskiej wspóh^/łasności majątkorłej ]ub stanowiace mój majątek odrębn),- |
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Z tego lyfu]u osiągną]em{ ęlafi ) 'w roku ubiegty4 przychód i do-chód
w wysokości:7tl'.7.t'ń ':ł' '..,/./.|. y'.7.t. 

'z,... '...,y'.ł-ll,.l '..,'.....Ż:.. 'ł'7'ł' '.łl '. ' '.. ' '.. ' '..

Posiadanr udziĄ w spó&ach haodlowych z udziałem gminnych osób pra nph lub
przedsiębiorców, w któr/ct1 uczesiiczą takie osoby - naleza podać liczbę i enritenta
adżałów: j.ł..... '-.,,'l ?./. !/. ! Ż 
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udziĄ te sranowia pąkiel więksąv niż l o % udziałów \ł spóIce: '( t, ', ' '. ł!-:/'ą,.r.t//
Z tego tytułu osiągął"-1ęłum; *.oto uiie;ł'- ;;;ilJ;*y;;Lrś";,);:; 
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P;;il; il'"ły ; ;-y"i ipJrr*i'r,^ii;ó;;-J;ł il;; ll.'tę i .-i,..i"
ńztałów: h','L'' '' ' ' 'h'|'.: 't'.,, t.z n '...... '.

z tego łtułu osiągnął€m(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w łysokości: hł '{. '. d'u'lt, tt 
7

Posiadam akcję \ł spó&acb bandlowych udziałem groilnych osób prawaych lub
przedsiębiorców, ly których uczestniczą takie osoby _ nalery podać liczbę i emitenta
akcji:, l ! ł..'.''..ar l.7,. l.7.''''''.'.........'''

akcje te stanowią pakiet większy niż 1o 
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Nab11em(am)' nabył mój maJżonek, z w/ączeniem mienia prŻ}.!a.]eŹnego dojegomajątku odrębnego) od Skarbu Panstwa, innej pństwo\,lej 'o'Ju]' p."ń"J. j"o."r,"t
:T::T:: j1'_Yi!śl i:h 'z\Ąi:zk9\^ 

j"| 
"a r,"'.ń"J""'j'' o.oiy po*n"';nas1ępujace Eier.ie' kóre podlegalo zbyfiu r,, a'"a^ pr'",*g" 
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formę pral'vrla i przecraioi

\1I.
W spółkach handlow-vch

-jestem czionkjem Żarzadu (od kiedy) :

-jestem człorłiem rady nadzorczej (od kiedy) :

_ jestem cŻonkiem ko'i.ji ,";ił;.j 
'oJ u.ayl 
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Iole dochody osiągaae z qtńr zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
po;ĘniemkworuąskiwanychźTEdćp6-ryrułu:...'..'..'.....'....'..''..''''.''.''''
...,'k''ł'....ł'.'.,'.'.ł1^...''.,'.''''''''.'.'. ' ' ' ' ' '.' ' ' . ''' ', . ' ' ''..' '..''''.'''
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rx.
Składniki mienia rucbomego o \łartości polłTżej 10.000 złotych (w prz}padku pojazdó.ł
mechanicznycb naleł podać markę, model i rok produkcji):

....{...,.....,n.....
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Zobowiązaaia pieniężn€ o wańości powyżej 10.000 złotych, vr' q,rl zaciągnięte l<red}Ty i
pożyazki onz iłarunki, Ea jakicłr zosłały udzielone (wobec kogo' w związku z jakim
zdarzenienr- w jal<iej wy sokości): '.ł':l..'..' p!.e/.v.łł7' ' '''' ''''. '..-' '.'.'.


