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1' osoba sk'Iadaiąca oświadcŻenie obowiązana jest do Ż'odnego z prawdą, starannego i zupe.tne'owype}nienia każdej z ]:ubryk.
2' JeŻeli poszczegó-lne rubryki n'e znajdują w konkretn},,m p:rzypadku zastosowa'ia, nafeŻy &p'5aĆ.,nie dotyczy,, 

"

3- osoba sk}adająca ośi,,/iadcŻenie obowiązana Jest okxeś1ic
majątkowych. dochodów i Żobo!'iązań do majątku odrębnego
!łspólnością naj ątkową -

4.

6.

oświadczenie o stanie majątkow}m dotycŻy majątku w kIaju 1 za granicą' l],oświadczenie o stanie majątkow}łn obejmuje również wierzyte_Lności pieniężne - V
W części A oświadczenia zawarte są infolmacje jawne, w części B zaś infornacje niej ar,,/nedotyczące adlesu zamieszkania skłaclaJącego oświadczenie oraz niejsca po}oŹenia nierrrchoności.

przyna]eżność posŻcŻególnych składników
i majątku objęteqlo lllalżeńską

dnia 8 narca 1990 r- o samoiządzie g_ninn'1n (DŻ. U- z 2001

(imiona

ULł Ą7uu

:'::n:';i":rr;n" 
"n,o*uo.o,,. w walucie polskiej , .4g .0 000.nf

,]a. niŻei podpisany(a), .łi** *ł'"(^rrrln..ki
i Óazwisko oraz nazwis ko

urodzony (a)

(miej sce zatiudn.i stanowisko lub funkcja)

po zapoŻnaoiu się Ż

r. Nr 142, poz. 1591
paz, 72'7 ! i Nr 214,
w skład małżeńskiej

przepisami ustawy
oraz z 2OO2 r. Nr , paz- 22a, It 62, poz. 55B. Nr 113' poŻ- 9B4, Nr: 153,poz- 1806), zgodnie z ar.t- 24!\ tej ustawy ośrriadczam, że posiadalL wchodŻące

wspóIności ma]ątko\,/ej lub .stanowiące nój majątek odlębny:

r-

rodone)

- śł:odki pienięŹne Żgronadzone w walucie obcei: _ _ ../nil,..

- papiery wartościowe: n:Lf,

l. Dom o powlerzchni: -.......-... ti2,
rr -

tytui prawny:

2. MiesŻkrnie
tytuf prawnl':

wartości:

o poriieazchni i 5V....... .;, " ;....;.., .. /OCI.CI00xt



3. Gospodarstwo lÓlne:
rodzaj gospodatstwa: .... ...., Powielzchnia:
o waItości:
rodzaj Żabudowy:

tytuł pra!.'ny:

z tego tytułrr osiągnąłern (ęłam)

4- IÓne nieruchomości:
w roku ubległ\,m przychód i dochód w wysokości:

Powierzchnla: łxlł
o rĄ,artości

tytuł prawny:

r11.

1. Posiadaln udziały w spółkach handlowych ż udziałem qrainnych osób prawnYch lL. przeds1ębiorcow'
udziałów:W kt_oIy* Ęzestniczą takie osoby - na.leży podać 1icŻbę i einitenta

łu( u.DtuWJ(la' \'\ł;.--.,1...1.
udzialy te stanowią pakiet większy niż 1o3 udziałó w spółcei

u teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqł],Tr dochód w wysokości:

Z tego tl,tulu

1- Posiadam akcje w spółkach hand]owych
wbŁ ucŻestniczą takie osoby _

.rnrl.

IV'

z udziałem gminnych

nafeży podać ]iczbę i
osób prawnych lub prŻedsiębiorców'
emitenta akcj i:

akcje te stanowią pakiet większy niż 1oB akcji w spółce: ..TLlv.

Z tego tytułu osiągną}ein (ę}am) v,/ Ioku ubleqł].n dochód w wysokości:



Naby}em(am) (nabył mói małżonek, z wyłączeniem mienia przyna.leżnegro do
od skarbu Państwa' iĄnej państwo\,'ej osoby prawnej, jednostek samol.adu
zl''iąŻkó!,, lub od konuna1nej ósoby prawnej następujące mieoie, które o zbyciu v,, drodzeprŻetargu - Ąależy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:

j eg.o majątku odrębnego 
)

terytorialneqo, ich

VI.

g'ospodarczą (należy podać fornę prar'ną i przedmiot działalności ] ;

- wspólnie Ż inn]&i osobami

z tego tytułu osiągnąłeń (ęłam) w roku ubieqłyn przychód 1 dochód w
2. zarządzan dŻiałal_nością gospodarczą tub jesten] przedstaw1cielem
działa.tności (należy podać formę prawną i pr:zedmiot działalności):

1'y5okości:
pełĄonodndkien
;Y\Ll-.iln.ld.cw

(ą

tu

t akie i

- osobiście

- v'spóInie z inĘ\,mi osobaml

z tego tytułu osiągnąłem(ęła.n) !r roku ub1egł}m dochód !^, wvsokości:

vrr - 
!

W spółkach hand1oi./ych (łraŻwa, siedziba spótki): .tuł, ti,|
- jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy):

h?ł
'ł'ł

- jestem członkiem lady nadzorczej (od k1edy) :

- jestem czlookiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytu}u o'siąqnąłem(ęłan) d' roku Lrbieqłyn dochód w wYsokości:

VTII.

osiągane z tytułlr zatrudnienia Iub innej dzialalności za)ęć,
Inne dochody

i " "o'^Ó/
1.v.-^Jś.i
b,lttriil+

zarobkowej 1ub



TX-

składnlki mienia ruchomeqio

na].eży podać markę, model i
mechan.icŻnych(w prz^ypadku

-.ryla.l)0i

zobowiązania pienięŹDe o

oraz walunki. na j akich
wartości powyżej

2ostały udzie]one

x.

10 000 złotych' !ł t!,m
(wobec kogo' w związku

zac.iągnięte kredyty i pażyczk!
z jakim zdarzen:em, w lakjeJ



Powyższe oświadcŻenie
podanie niepiawdy fub

składanr świadomy(a) ' iż na
u ataj enie prawdy gloŻi kaIa

'iłpfl 
La40r aą

(podpis)


