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Uwaga| ' cełneqo
1. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do z'godnego z prawdą' staranEego 1zuL

w}?ełnieDia każdej z rubryk '
2. Jeżel! poszczególne rubryki nie znajdu]a w konkretn]rm prz]Ęadku zastosoYraDia' należy vrpisać

,,flie doŁyeŻ'y" .

3. osoba skladająca oświadcuenie obowiąŻana jesŁ

naj ątkowyc}!, dochodów i żobovłiązań do majątku

wspóInością majątkową.

4.

5.

6,

określić Prąma1eżność poszczególnych sk}adnikóv

odrębnego i !'aj ątku objętegó lna}żeńską

oświadczenie o stanie maj ątkowytrt dotycŻy }Rajątku w kraju i za granicą'

oświadczenie o stanie naj ątko ]Ątr obejrnuje również wierŻ]rtelności pj-eniężne"

W cŻęści A oświadcze$ia zalłarte są infornacje jarrne, w części B'zaś informacje aiejawne

doŁyczące adresu ŻamiesŻkania skladającego oświadcŻenie oraz Eiejsca po}ożenia nieruchomości'

cztśĆ A

,;/. / l' , "?nh 7ar-,o-^1C-"
Ja, niże] podpisany ( a), -- - | 4ł t'a- łr'(' (['ff -Ćł'< : 

" "'''''/'q-: "' 
:''

(j_n_iona j nazwiskJ oraz naŻwisfo rodowe )

urodzony(a) ą/' ,q/ "4 
?ł s """ w 9e7Ś-'"""" '

- środki pierriężne zgromadzone w lra'Iucie obcej: """

- ń.ńi e.V wartościowe:
7Ż".a/b&eD;--.--.- - ""'-/- "'z-

(eiejsce Źatrudrrienia' staĄow_isko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisańi ustaw]r u dnia B marca 1990 r_ o samorządzie qn'D.nl':m (Dz' 'J' z 2oo7

r. Nr 142, poz. 1591 oraŻ z zoo2 r' N' 23' poz' 2zo' Nt 62' poz' 558' Nr 113' n"'' 
']l'' '' '

poz. 72'17 i N. 214, poz' 1806)' zgodlże z art' 24h tej ustawy oświadczam' że poslada$ wc}rodŻące

w skład nalżeńskiej wspólności najątkowej 'Iub stanowiące nói naj ątek odrębny:

T.

L. Dom o powierzchnir .'""'
tytuŁ prawnY:

2. Mieszkanie
tytui pra!^my:

na kwotę:

r1'
_, ^ Mrtości:



3. Gospodarstwo rolne: ,1 [
.odzaj gospodarstwa: '.. .... . ćł? a Cw ee /
c warfń<-i 

''::|''-'l" ''''' powierzchniar
o wartości: !

rodŻaj zabudoły: ..._._]l...

z tego t]ćulu osiąq7rąłern (ęlafi) w roku ubiegł],Ę prŻychód i dochód w wysokości:4. IĄne nie ruchoitlości : t

o lĄErtości:

tl.tu] prawnyl

1I r.

1' Posiadam udziaiy w spólkach handtowych z uduia'em gninnych osób prarłTlych ]ub przedsiębiorców.w krórycb uczestniczą takie osoby - oa_leźI podać^ hlc w L enitenŁa udziatów:
.'.. -.(."..<...q!-?.y:1 (ł4.

udz.ialy te staĄowią pakiet }ł.iększy niź 10* udzialów 1^l spółce:

z tego tytulu osiąqrląłelo (ęła$) vr roku ubieqł]łn dochód w łysokości:

TV.

t.

alcje te stanow:ią pakiet większy niż 1o8 ałcji w slńlce:

z tego t].tulu osiągnąłem (ęła!) w roku trbiegłyu dochód w wysokości:

w roku ulciegtil4 dochód w irvsokoścl: ... 
-:.....

Z tego tYtu1u o5 Ląg1ą}em (ę1a0)



[.

NabYłen(am) (naby} mó] ma.łżonek, z wy}ączeniem rllienia prz]mależnego do jego rnaj ątku odj:ębnego)

od skarbu Państwa, innej państ'wowej osoby prawnej' jednostek sarnorządu ter}rtoria]nego' ic}r

z,ł\ązkó\r lub od konuna]nej osoby p'awnej następująĆe denie' któIe pod1egalo zbyc'lu w drodze

przetargu - należy podać opis nrienia i datę nabycia' od kogo: ""'-'-""""

vI.

1. Prowadzę du ia}alność prawną i przedniot dzia-la1ności) :

- tjspó]nie z inn1mi osobaBi "'""'

osiąqiną}en (ętram) w roku Dbiegł]m prz]rchód i dochód w

działa.lnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
z Łego tytu}u
2. zarządŻam

dziaia1ności

r'ysokości:

PełnonocDikień tak.iej

- osobiście ...

- wspó'Inie z ilrn}'rLi osobami

Z teqo tytu}u osiągTrąłem (ęłam) w roku ubiegł)'m dochód w }'ysokości: _'"_''

1.IT.

W spółkach handtow]rch (nazh'a, siedziba spółki): " 2,b e/o4 "rn
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): '-"'

- jesten czlonkien rady nadzorczej (od kiedy): -""-.'""-'
""""'--::""

- jestelt cz.lonkiem kornisji reltizyjnej (od kiedy): """""""

z tego tytuirr osiągnął'em (ęłam) ]'' roku u}iegl}m dochód }' wysokości:

VIII.

lub zajęĆ, Ż

/ C/ozłt"r'

działa].ności

p4;



Skladniki mienia ruchomego

należY podać markę' mode] i
ŻIÓ,ycb $l prz}?adku poiazdów mechanicznYcb
(qYeŻru...

o wartośc-i po},'yże j
rok produRcllJ: .

rx.

10 oqo

.ł4ę

x-

Joborłiązanla pieoiężne o wartości pouyźej 10 000 zlotych, w



Por'Yższe oświadcŻenae

podani€ nieprawdy Id3
składan świadony(a), iż

zatajenie PrawdY grozi
na podsta}łie art- 233's 1 Kode]<su

kara pozbawienia wobości'
kar:nego za

(lriejscowość, data)


