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.'nłej5cowośc)

Uwaga:

l. osouu sk}adająca oświadczenie obowiązana jest do z'qodnego Ż prawdą' staranoego i zupełnego

r44rełnienia każdej z rubryk '

2. Jeżeli Poszczegó}ne ruJrryki nie znajdują w ]<onkretnyn prŻlrpadku zastosovłaDia' należy v''pisać

,,nj,e dotyczY".
3.osobaskladającaoświadczenieobo 

.iązanajestokreślićprąmależnośćposzczególnychsk}adników

naj ątkoHych. dochodów i zobowiązań do najątkrr odrębnego i najątku objętegó na}żeńską

wspóLnośc!ą ma jątkową'

4. oświadczenie o stanie najątkow]'s dotyczy ńa]ątku w traju i Ża granicą'

5. ośwjadcŻenie o stajrie maj ątkow]Ą! obejnuje również wierz]'t€tllości pienięźne '

6' W cuęści A oświadczenia za}.arte są inforrnacje j aH'e, w części B Żaś iDfÓrmacje lieja'ne

dotycząceadresuzamieszłaniaskladającegooświadczenieorazE.iejscapoloźeńianieruchorności'

ĘŚĆ A
,t

Inilnlńt..

(niejsce

po zapozdaniu się z przepisamj'

stanowisko lub funkcj ą}

z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gmiDrryn (Dz' |J' z 2001'

,:";.'r;;;' 

";;'r'n'_""".-".r,. 

zqod'ie z art. 24h tej u.tar"Ą. oświadczan. że posiadam \'chodzące

w sklad lratźeńskiej YłsPó]ności m'aj ątkodej lub staĘowiące Bój dająŁek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- ś]aodki pieniężle zgromadzone T.{ !'Ia]'ucie polskiej: Itln

- środki pieniężDe zgroEaduoDe w ła1ucie

- papiery wartościowe: "

II-
n2' o aErtości:

Łytu} prav,lry:

2. MiesŻkanie o powierzchni: "
tłtu} prawnY: .... "

n2. o ],.Jartości: ../.t00.ni)U,il



3. Gospodarstko rotne:
_'oŻai gospodarsLwa: ... 1i)rt.& ... powierzchnia:

).odŻaj ząbudowy:
t}.tu} prawĘy: .... -..... -. -
Z tego t}.tutu osiągIą}en (ęłarn) w roku ubiegł]mr przychód i dochód w wysokości:4. Inne nieruchomości:
po!.ierzchnia:

o l.r'aatości !

t]ću_l prawny:

TT T.

: -:;:"--J:.'.'::"::::::1"::-:*:::: " "1']"]:* 'm!nn]'ch 
osób prav,rrych ].u.b prŻedsiębiolców,

. :.fiffi iltfiiiili::.:::::.::::1 ' 
Ąależy podąć liczĘ i e''itenta udŻia}órr:

ud2iały te pakiet większy Biż 10* udzia-lósr w spółce: ...:.'_'

z tego t].tu}u os.iąqnąleh {ęlal.A) w roku ubieg}]łn dochód }' łjysokości:

5 oi*'.o 
spóŁkąch }randlofi!rch - należy podać 1ic2bę i eBitenta udzia-lów:

(ę Łall) ł roku u_bieglpr dochód w *""o"a"', . Ą|,1'ę,

rv-

1.

:T:::T.i:]:::no.*:":-o.'*owych z udzialen gni'anych osób plałnych fub przedsiębiolców,
takie osoby - Ąależy podać liczbę i eeitenta akcji:

ąłcje te staDow_ią et viększy r:iż loR akcii * "por". ' .-{Jt(,.

Z tego t].tulu o s i ąg1] ą} e& ( ęł a'.!) v.) roku ubiegł]an dochód w wysokośc_i: '.



V.

NabyŁem(am) (nabyl mój małżonek' z w]rłączeniem mienia prz]rnależneqo do jego majątku odrębneqo)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawĄejł jedlostek sa]norządu ter]rto.ialnego, ich

zwlązków lub od komuna1nej osoby pra}a}ej następujące mienie' któ'e p1 zbyciu w drodze

przetargu - Dależy podać opis rlLienia i datę Bablrcia. od kogo: "

vr-

gospodarczą (należy podać foĘnę prar,,Jną i pru edtLiot dzialalności) :

- wspólnie osobaEi

z tego t)rtulu osiąqinąłen (ęłam) w roku B'biegłyn prz]rchód i docbód w }'Ysokości:
en takiei2. zatządzam dzia'lafnością gospodarczą fub jestem przedstawicielem pełlro_mo

dzia}a.lności (nal'eży podać formę praw!ą i przedniot działa1ności) ' 
'l't't,

- osobiście

' wspó].nie z imyni osoba'ni

z tego t].tułu osiąg!ąlem (ęłam) w roku ubiegł1rn dochód w w]Eokości:

W spół}rach handlov.ych (naz!ra,

- jesten cu-lonk1em zarŻądu (od kiedy);

- jesten czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

siedziba 5półki

- jesten czionkiem konLisji rewizyjnej (od kiedy): """""""'

z tego t}rtułu osiągnąłem {ę}afi) }, .oku ubieqł]DB dochód r'r wysokości: """

VIII.

Inne dochody osiągane z t].Lułu Żatrudnienia lub innej dzia-łalności ?arobkowej lub



rx.

Skladniki mienia nrchomego o

oa.leży podać markę' mode] i
Wartości powyże ] ]o o0o ę.Iqlych

rok produkc'ji l, ..ł)tt.sLF.łtlł
ilq"" "''i"l

(!, prŻ].Padku pojązdów rnechani cznych
.:.1-..tŁ. 

]".uiilulłD). 
. '.. '.

::::l::
I

x.

Jobowiąuania pieĘięźne o wartośc-i po|yżej 10 ooo zlotych, w t]'![ zaciągTlięŁe kledyty i pożyczki
z jąkim zdarzenien, w jakiej



PawyżsŻe oświadczenig składalu świadonly (a) ' !ż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy tub zatajenie prawĄr grozi kara pozbawienia wo1ności'al , i,
. .6irn.ni.'l'il.łfi...?t,Vl0,'' Uagnnr'nłku5nłrłłłiB

(podpisJ(niei scouość, data}


