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1. Osobaskladajqca
jest do zgodnego
oÉwiadczenie
obowiqzana
z prawd4starannego
i
zupelnego
wypelnienia
kaidejz rubryk.
2. Jeieliposzczególne
rubrykinieznajdujq
pzypadku
w konkretnym
zastosowania,
naleiy
wpisaé,,nie
dotyczy".
3. Osoba
jestokreÉlió
skladajqca
oÉwiadczenie
obowiqzana
prrynateinoéó
poszczególnych
skladników
mai4tkovuych,
dochodówi zobowiqzan
do majqtkuodrgbnego
i majqtku
objgtego
malieñs
kqwspólnoÉciq
majqtkowq.
4. oÉwiadczenle
o staniemajqtkowym
dotyczy
majqtku
w krajui zagranicq.
5. Oówiadczenie
o staniemajqtkowym
obejmuje
równie2
pienigine.
wierzytelnoéci
6. W czqÉciA o6wiadczenla
jawne,w czgéciB zaÉinformacje
zawartesq informacje
niejawnedotyczqceadresuzamieszkania
skladajqcego
oéwiadczenie
orazmiejsca
poloienia
nieruchomoÉci,

czqsc
A
podpisany(a). ]pr:vl'a
Ja,ni2ej

[limctu(,p $iac¡sn:[rÁL
" 1"' "'"' "'

(irniona
i nazwisko
oraznazwisko
rodowe)

urodzony(a)
./r5..,.0/,
i{903,v.

w

Chcdar:L*.

(miejsce
zatrudn
ienia,
stanowisko
lub funkcja)

Pozapoznaniu
siqz pzepisami
ustawy
z dnia8 marca
gminnym
1990r.
o samozqdzie
(Dz,U.22001r.
poz.1591
Nr'142,
pa2.220,
onzz2002r.
Nr23,
Nr62,poz.558,Nr113,
poz.984,Nr153,poz.1271,
poz.1806,
nr214,
z 2003r.
Nr80,po2.717,
Nr162,po2.1568,
z 20A4r.
Nr116,poz.1203,2200Sr.
Nr
172,poz.1441),
zgodnie
z 1arl.24 h tej ustawy
oéwiadczam,
2e posiadam
wchodzqce
w sklad
mal2enskiej
wspólnoSci
majqtkowej
lubstanowiqce
mójmajqtek
odrgbny:
t.
pienig2ne:
Zasoby

- srooúi
pieniqzne
polskiej:,
zgromadzone
wwalucie
- érodkipieniq2ne
zgromadzone
w walucie
obcej:

lU6.,.,Ctfu.t.CO.

nl e . , .

- papiery
wartoéciowe:

,[rqfl

cñ

il.

- 0 wartosci:
- tytulprawny:.

rülq

¡t¡.
1, Posiadam
udzialyw spólkach
handlowych
gminnych
z udzialem
osób prawnych
lub
- nale2y
pzedsiqbiorców,
w których
uczestniczq
podaó
takieosoby
liczbg
i emitenta
udzialów:

.nt.(,..d"hf,

: :

: : niedü,w:

Z tegotytuluosiqgnqlem(glam)
w rokuubieglym
dochód
w üysóloSci:,..

niC
ddyr1tr

tv.
1.Posiadam
akcje
w spolkach
handlowych
gminnych
z udzialem
osóbprawnych
lubpzedsigbiorców,
w
których
podaó
uczestniczq
takieosoby nale2y
liczbq
i emitenta
akcji:

0t'(

Z tegotytuluosiqgnqlem(glam)
w rokuubieglym
dochód

V.
Nabytem(am)
(nabylmÓjmal2onek,
z vr,ylqczeniem
mieniapzynale2nego
dojegomajqtku
cdrgbnego)
odSkarbu
Panstwa,
paóstlowej
innej
jednostek
prawnej,
osoby
samozqdu
terytorialnógo,
ich
zwiqzkÓw
lubodkomunalnej
prawnej
osoby
nastgpujqce
poálegalo
mienie,
które
zbyciuldrodze
- nale?y
pzetargu
podaó
opisrnienia,
datqnabycia
i odkogo:

vt.
1.Prowadzg
gospodarczq
dzialalnoéó
(nale2y
podaó
prawnE
formq
i pzedmiot
dzialalnoéci):

,ry

-o'.úis.i.

11;¿dch.f

- wspólnie
z innymi
osobami...

..fll.e.. {Án\ry

"1"'t""""'

2.Zazqdzam
dziafalnoéciqgospodarczq
pzedstawicielem,
lubjestem
pelnomocnikiem
takiej
(nale2y
dzialalnosci
podaó
prawnE
formq
i pzedmiot
dziararnoÉci):...
...

-o'oois.i.
..

lii¿',.....i*Íur't
tX
I
<t

*
: ::::"::t:::*:4:*1:o*l
::1:::::lT
:::Ti:-:::::o
: : niedo.r,1,,r^L
, 0

0ur,,

' *:::1T::
:-T:::::i1'
l::Ti: y::lllll:¡ic qar',
"TT:1T:]
I

vilt.
innedochody
osiqgane
z tytulu
zatrudnienia
lubinnej
dzialalnoéci
zarobkowej
lubzajgó,
z podaniem
kwotuzyskiwanych
z ka2dego
tytulu:...

¡x.
Skladniki
mieniaruchomego
powy2ej
o wartoSci
10.000
zlotych(wpzypadku
pojazdów
mechanicznych

.ll'i
::l:'l:::::'iill
::l:"lli'linncti
r''te
: tflsü :

:

qrq

Powy2sze
oéwiadczenie
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