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Uwaga:

l. osoba skladaJqca o3wiadcz€nle obowlqzana test do zgodnego z prawdqu ltarannego
I zupolnego wypclnlonir kald.l z rubryk,

z. Jcrin poizcziiolnc rubrykl nle znaJduiq w konkrehrym przypadku z.sto3owanla, nslsty
wplla6 ,Olg!g@r".

s. OsoUe rftad6ca olwtadczenle obo\yitrzana lost okru3ll6 przynqlelno66 polzcrcg6lnych
3kl.dnlk6rv 

-majltt<owyctr, 
dochod6w t zobowhzad do maJqtku odrcbnogo I m{qtku

objetego m.lleilkt wsp6lnoaciq mdqtkowq.
4. O3wladczlnic malqtkows dotyczy md4tku w kraiu I za granlcq.
5. Oawladczcnlo malqtkowg obelmule r6wnlel wlerzyt6lnocci pieniQtne.
6. W czeaci A olwiidcrenla warte s1 lntormacja Jawne, w dQ5ci B t!6 inform.sjo

nlctrwn€ doqcz4ce rdrrsu zamisszkanla sktrdajqc€go o3wisdczenlg oraz mlelsca
poloieni! nioruchomoSci.

czESC A
[1

, I | ^v.'lJa, nl2el podpisany{a\, ...... l..t.g.(.U.K.. llrldensr- CnvlEnt
(lmion6 | naa,risko orsz nazlrisko rodowe)

po zapoznaniu sie z prz6pisami ustawy z dnia I marca 1990 r, o samozqdzie gminnym (Oz. U

22001 r. Nr 142, poz. 1591 ozz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, Poz 984,
Nr 153, poz. 127'l i Nr 214, poz. 1806), zgodnle z art. 24h t€i ustawy o6wiadczam, le posiadam,
wchodzqca w sldad maeeiski€j wsp6lnosci maiqtko\rvei |trb.taFedqpss6inlhtldtodrqbnt: filr-
t.

Zasoby plenig2ne:

tlank Qt,ca -r,. .: 
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I lr{./; dl-rd:'/
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- papiery wartogciowe:

3, GospodaGtwo mlne;

4.

w prawnv : w u f6.[h alp i i..... rn eo{i'.

o wartoscl;

lfl. * y*1 - ,l 5uj".r,Y ,q"a" hLm4n ,t^r,$. 4h rt2 o q../. bt..<
t 3.1::l1,_lgr"*r .w sp6rkach handrl6c^u2.,)dzi s.r#r".n #rft*"r(r(6t(

Pr..qereDrorcow, w kt6rych uczestniczq takis osoby _ natery podac li-czbq i emit€nta udilat5r{

udAaly tE stano$iiq paHot wlQbzy ni2 1 O % udziat6w w sp6tca:

Z togo tytulu osiqgnqlem(lem) w roku ubi€g+ym docfi6d w wysokoscl:

"'r
Posiadam udziaty w innych sp6tkach handtowych - naleiy pod'a6 llczbQ I emitonta udzlatow:

Z tggo tldulu osiqgnqlem(lam) w rcku ubieglym doch6d w wysokogci:

.....//,yry........'e1z+z47
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tv.
'1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

pzedsiebiorq6w, w kt6rych ucz€stniczq takie osoby - naleiy podad liczbe i emitente €kcji:

/.1\V: d

akcje ts stano\,i/iq pakist wiekszy ni2 10 % akcji w sp6lcs:

...... .............. tu|(.. . .*.1::::7.
Z tego b ulu osiegnelem(glam) w roku ubieglym docn6C w rvy/sokogci: .................

...............................414. e.......C.141-:t
v./
Nabylem(am) 4aPyl m6j malionek,,z wylqcz€ni€m mj6nia pzynate2nEgo do jego maj4tku
odrQbn€gor' od Skarbu Paistwa, inneJ pahstwowej osoby prawnej, Jednostki samozqdu
teMorialnego, ich arviqzk6w lub od komunalnoj osoUy prlwirel naltq-pujEce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze pzstargu - naleZy poAal opis mienta t Odtg naUlbi, oO t<ogo: .............

; ;;; ;;* ;;";,*;,, - ;;;,,f; ; ; offi 
",*";no,

Posiadam akq€ w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda I emitenta akcji:

vt.

1. Pro$/adzq dzialatnos6 gospodarczq(na fazy podaC lome pnwn4i przedmiot dziatatnoscll

" osobi6ci6



.4 Ql-,t1 . ).219 .b P u.o9.z4

v[.
W sp6fkach hsndlowych (nazwa, siedziba sp6lk): . ...........A4:e r_*77 ... ...... ........ ....

- j€st€m czlonki€m zatzqdu (d ktedll. ..-...-...-............441f......te{*(7.*7.

- lestem czbnkiem rady nadzorczol (od kie dy\: ...........AkY.

Z togo \ ulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoaci:

lub Innej dzialalnoSci lub zajec,

tx.

zlotych (w ptzypadku pojazd6ut

x.
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