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l.łUwaga:

'l.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2'Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"n ie dotyczy".
3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4.oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.ośWiadczenie o stanie majątkowym obeimuie również wierzytelności pieniężne.
6'W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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po ZapoznaniU się z przepisami UStawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' Z 2001 r- Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806)' zgodnie z arf' 24h lej ustawy oŚWiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńSkiej
wspÓlnoŚC ma]ąl\owej lub stanowiące rnóJ rra.ąte. odrębny
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Zasoby p jenięZne:

- Środki pienięŻne Zgromadzone W WalUcie po|skiej:
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- środki pienięzne zgromadzone W WalUcie obcej:
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2 Posiadam Udziały w innych Spółkach handlowych - na|eŻy podac liczbę i emitenta

L,dZlalÓW:'' n ł' łt'ł'(1zy

Z tego tytułU oslą9 -ąłem(ę]a'r l W lokLl Llb'eg,yr. doc_ód w WySoi(ości ' ł:t'<|' (,/ć(1t a't1J,/

handlowych z Udzlałem gminnych osÓb

nalezy podac liczbę iemitenta akcji:

prawnych lub przedSiębiorcóW, W

- nalezy

Nabyłem(am) (nabyl mÓj małZonek z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego nrajątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, inne] państwowej osoby prawne], jednostek samorządu terytor]alnego' ich związkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następu]ące mienre' które pod]egało Żbyciu W drodze przetargu - nalezy podac
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1 Pos]adam UdZ ały W spółkach handlowych z udzlałem gm nnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓW

W których uczestn]czą takje osoby _ nalezy podac liczbę i emitenta

op S l-1|e^la l datę łabyc a' od rogo' '''''..'22'ł.' th/4cł4r/
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1. ProwadZę działalnośc gospodarczą (należy podac formę prawna. i przedm]ot działa ności)
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2. Zarządzam działalnością gospodarCZą lUb ]eStem przedStaWicielem ' pełnomocnikiem takiej dŻialaIności
(na1ezy podac formę prawną i przedmiot działalności):
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Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10'00O złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych

na|ezy pooac markę' mode] lro( plodUkC]l): '' ''Żztł''r/aĄyr:y'
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia ]Ub innej działalności zarobkowe] lub ZajęĆ' Z podaniem kwot

UZVsklwanych Z kaŻdeqo tytułu:

Zobowiązania pienięzne

Waru n k]' na jakich Zosiały

o Wartości powyze] 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

udZielone (Wcbec kogo, w związku Z jakim ZdarŻen lem, w jaklej WySokośC]): ..
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Adres Zamieszkania osoby składającej oŚWiadczenie: lzłm,dtł //
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M]ejSce połozenia njeruchomości wymienionych W punkcie ll częŚci A (adres):
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Powyzsze oŚWiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy jub Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

5tłł' ałts , l /' oQ, lQł'/ł .
', /1


