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1. osoba gkładająca oświadczenie obowiązana jegt do zgodnego z plawdą
'
stalannego i zupełnego !'.lT)ełnienia każde) z rulrryk '
poszczególne
,'eże].i
2.
rubryki nie znajdują w konkretn}rE prz!'padku
ŹastosowaĘia, należy v4>isaó l'nie dotvcŻv'I.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okleśJ.ić przynależnośó
poszczegóJ.nych składników laj ątkotłych, dochodów i zobowiązań do roaj ątku
odrębnego i uajątku objeŁego małżeńskąwspó1nością Eajątkową.
4. oświadczenie o stanie Bajątkow}rD dotyczy oajątku w kfaju i za granicą.
5. oświadczenie o stani€ najątkovQ'tD obejrnuje również wierzyte].ności Pienięźne.
6. w części A oświadczeniazawarte są inforlacje jawne, w cześci B zaś
informacje niejavlne dotyczące adresu zali€szkania składającego oświadczenie
oraz miejsca położenia nieruchooości '
czĘśćA
,7a' niżej podpieany (a) , . . 'l!.ętcią. .T;ąłr. . .Qlętnils.
v
(itoiona i nazwisko olaz nazwigko rodowe)

urod'zony
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(roiejsce zatrudniania, stanovrisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z PrzepisaDi ugtarry z dnia 8 narca 1990 r. o samorządzie
g!!j-nnf.D (Dz. V. z 2OOL r, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. N! 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558' Nr LL3, poz. 984,Nr 153, Poz' L27! L Ńr 2I4| poz. 1806), zgodnie
z arL. 24b tej ustą!.'Y oświadczan,że poaiadae wchodzące t{ skład nałżeńskj-ej
wspóJ.ności najątŁowej ]-ub stanowi'ące n'ój najątek o&ębny:

I.

zasoby pienieżne
. . .4??./.z.e.Ę
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- środki Pieniężne żgronadzone w wa1ucie obcej: ........./mE'

- papi€ry

:*lv

wartościowe:

........,.

na kwotę

:

II.

3. Gospodarstwo ro]"ne:
rodząj gosPodarstwa:
o wartości:
rodzaj za.budowy: ...

povrierzchnia;

tyŁuł Prawny:
z tego tytuł'u osiąglrąłeD (ęłań) w loku ubiegł}.B Przychód i dochód
wysokości:

w

o wartości:

tytuł' prawny:
IIT.
1. Pogiada! udziały w spółkac}t handlowych z udział'ee giuinnYctt osób prawnych
].ub plzedsiębiorców, w których ucze9tniczą takie osoby - na1eży podaó

udziały te Etanowią Pakiet większy niż 10$ udziałów w spółce:
z tego tyŁułu oaiągTtął'eo (ęłan) w roku ubiegłya dochód w wysokości:
2.

T\/.

1.

Pogiada_E akcje w spółkach handlowych z udział€D gDinnych osób prawnych 1ub
przedgiebiorców
w których uczegtniczą takie ogoby - na].eży Podać liczbę i
emitenta akc j i.: '
.. . .. rt i'c ..oLal,ląc4
.......,.J J. t,/..t......

akcje te stanowią Pakiet więkEzy niż 10& akcji- w spółce:
z tego tytutu osiągtrąłee (ęła.o) w loku ubiegłlre doc}ród

w wysokości:

2. Posj-adam akcje w innych. lPółkach handlovłYch - należy podać J.iczbę i
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z tego tytułu ogiągl!ąłee (ęłaD) r. loku ubiegł]ao dochód w wysokości:
Nabyłet! (a!') (na'był roój małżonek, z wyłączeniem oienia przynależnego do jego
tlaj ątku odrębnego) od Skarbu PańsŁwa'j-nn€j pańEtwovlej osoby plawnej, jednostek
gaBolządu terytoliąlnego
ich związków 1u.b od komunąlnej osoby prawnej

nastęPujące Ei€ni€

| któ.€ ' Podl€gał'o zbyciu w dro{ze p'zetargu - nal.eży poda.ć
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Prowadzę działa1nośógosPodarczą (naIeży podać for!ę prawną i przedEiot

::::::l::::tl
- osobiście

'.. :':

- wspó1nie z innlrmi

i:J:y::::::: :::::
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:

::.::::.:::

:

osoba_Bj_

z tego tytulrr osiągnąłen (ęłau) w loku ubiegł}.B przychód i dochód

wYgokości:

w

działa1nościągospodarczą ]_ub jesteE przedstawicieleĘ
pełnolocnikieE' takiej dŻiala1n9ści (na1eżY poda.ć foroę prawną i przedaiot
działaIności): ......łtl'C. -.4e./1c.n

2. ząlządzaE

..... J.../.....

- osobiście

- wspó1nie z innymi osobaai

z tego tyŁułu osiągt!ąłeD (ęłam) w !oku' ubiegły! dochód

vrr.

w spółkach halrdlo}'Ych (nazwa. siedziba spół'Łi)

":":"'":'',':

.

.. .

..nic.

- jestem członkiem zalządu (od Łiedy):
- jesteD członkiem rady nadzorczej (od kiedy) ;

.

w wysokości l

.o/,ął'v,ą ov

//

... ..

.

- jesten członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) : ... '..
z tego tytułu osiągttąłet! (ęła!) w roku ubj-egł1p dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia

Iub

zajęó,

z

podaniem

kwot

innej dział'alności za.obkowej
uzyskivranych
z
każdego

1u.b

rx.

Składniki E'ienia ruchoDego o wartości powyżej 10.000 złotych (Lr przl.padku
poiazdów
mechanicznvctr na1eży podaó markę, uodeI i rok produkcji) :...
-..'..a
LJ..Błss+|' . 2aa]..oL..........'.. :..'....

x.
zobowiązania pieniężne o wartości połyżej 10.000 złotych' w tfrn zaciągttięte

kledyty i Pożyczki oraz warunki na jakich zoEtały udzielone (wob€c kogo'
'
związku ? jakin zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

Po!'Yż9ze oświadczenie składa-t! śtYiadony(a) . iż na podstawie art.233 S 1 Kodeksu
kalnego za Pod.ani€ nieplawdy Iu.b zatajenie prawdy grozi kara pozbavrienia

wolności.
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