
zg72o>l7 ezY€cz. ,lł' ło' o(ź C

, dnia Ż4 cś ' ?-a/or.

i.Jwaga:

,!: osoba składająca ośwladczenle obow!ązama jest do zEodnego z prawdą; stanarrnego i zr"upełnego

wypełnlenia każdejz nlbąłk' _-!_!.._._.-:_^4' x.

2; Jeżeli poszczególme nuhryk! rlie znajdu!ąw kortkretnynm przypadku zastosowanla, maieży wpisaó 4Ę
dotvczrt"-

3. osoba składaiąca oświadczenie obow!ązama jestokneślić" pr'uynależnrgś! poszceeEóEnyctr składników

nnajątkowycn, aocńoa&i zobowiąz"'il;;'łąiku odnęhnego i rT'ajątku ohjęteEo nnałżeńską

wspól rrością nrajątkową'

4. oświadczen6e o stamle rnajątkowym dotyazy rnajątku w kraju iza grarticą'

5. ośwladczenie o stanle rnajątkowyn'n obejrmuje rówmież wEeeytelności pieniężne'

6. W azęści A oświadczenia zawante są infonnracje jawrre, w-części B zaś intonrmacje niejawne dotyczące

adresu zarmieszkanla składając"go.sńluJo'ó*ń oraz nrlejsta położenia nneruclronności'

czĘść A

urodzonY(a) ''..'.'ł 
(:.'.8!'t . fu_rl'.

bobypEnięźre:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- siooxi pierrięŹne zgromadzone w walucie obcej:

pazapoznaniusięzpzepisamiustawyz-dnia8marca1990r'osarnoządziegminnym(Dz.U.z20ffir'frlr142'
poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 22o, Ńi oz' poz. 55B, l,{r 113, paz. 9B4, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz'

1806),zgodniezart..Ł htejustawyoświadczam'ŻeposiadamwchodzącewskładmalŻeńskiejwspÓlności
mająit<owejl :

t
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3. GosPodarstvYo rolne:

'o-?-r:, ft: ł{-

tytułprawny:.*fl k'ł.r:'ę..'......- "xł:'?łł'*""'|:'ł'(':-t*"""''łl
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ilółń ;rzvcl'loa i dochóó w wysokości -....-''...Ż'-?.ę,2...."'...'

' lffi'#:ffi[^ .'-|-." ł^ . .ł..'*:1 ....W-...../,ł,....'''..'yL:'fz.|::

fi!.

1'Posiadamudziaływspołkachharrdlowych.zudziałerngnlinnychosób'prawrrycl"llub
pzedsiębior"o*]* ńbł"ń u"="ut"i*łńń" osoby 

j nuliiv podaó liczbę i emitenta udziałów:

Z tegotytułu oriąsnł;*ł;ffi i* ;óńu uoiegłym dochód w wysokości:

trt. 
pori"cam akcje w społkach handlornrych z.udziałenr grminnych osób prawnych lub

pzedsiębior"o*, * r.torych uczestniJrą t"xi" osoby - narózy podać liczbę i emitenta akcji:

rrQ
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, f , /rer_
akeie te stanovuią pakiet większy niŻ 1ao/oakcji w spółce: ..#":'Y""""""#: TF-r:/

Ż t"d;yńł, ;;iąńął"ńięłJ*i * i"iiij''i'i"ółv* il;ffi ; v'rysokości: ..""'"""t'/l':"""'"#'"
LLegv Lyrsre vY'E' !

z ń.'i"J.*_;ffi ffi;;il#łk;;ń ffii;*y;ń;#; ffi;ii ó i -*ii"-ta akcji:'
,%ł'.-d-kry

Ż !. g ; iyffi ;;, ąńł" ń ( ędńffi ;ffi;ió Ń';;;ńil * ;,'ń;il;il ;; 
" 

: .* -44ii ; "' -Ą' fu' ą'

V.

4 tegu lyll-rre ver-te.--s

Nabyłem(ann) (Ł?by1 rnoj małŻonę*:i,Y**3ffil,f$*t"ffiir,^Iffi::'"ffi3:,3i'.?',ł"[ffir"
ffiJil;a;l óo srj'ou Państwa' in1el q

teryioriatnego,,9n'i,a'ń*-r,o'oo-P-d,$ii::3;*?yffilii:?ii';:#l"ł?JŁ""E",
;;ilgł. z-oyciu w drodze pzetargu -

......,,......,....,.,.,.,L

Vt
1. Prowadzę działalnośó gospoda rczą(naleŻy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):

-osobiście: "''"--'{-----'
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M!!.

tnnedocnodyosiąganeztytułuzatrudnienia-lubinnejdziałalnościza1oo|o1ejlub?:,;eodaniell]!]|

/^"

**otuon,oi 
mienia ruchomego o wartości powyŹej 10 000 złotyoh (w przypadku pojazdów

mechanicznychnalezypodaćmarkę,nrodelirokprodukcji):

/Łłt'u ąą_ u-..m-.

s3

X 
zobo*,ą=ania pienięŹne o wańości powyzej 10 ooo złotych' w 

im 1c1asnie]|j|::l'.::1To'
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec koEo, w alviązku z jakim zdarzenienr, w jakiej
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_'_"' cąśĆa

Powyzsze ośvriadczenie st<Łdam świadomy(a), iŻ na podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

hfu zatzj enie pra'wdy gr o zi kar a p ozb awi enia wo lno ś ci'

il"łpl^łn 2,ł,03 Uł0r
!........:............ /.../ (mieisco*ość, data)

//q rrą,/t
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źl
(podpis)


