
S|ł IADCZr,r\ TE MA ]ąTKOWE
o
EI

!.
e..

B

URZp,D,{tEiSdi
* d!Ę R:,{ L, .ud.u!"

?g i{.#!.2015

gmlnY

t /"1? P-'.:'
(ml e] scowoś c )

o"'^ li ł!,aź'

L.clz.

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pralrdą. starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. .]eże.1r poszczegó1ne rub]:yki nie znajdują w konkretnlm przypadku zastosowania, nafezy wprsac

,,r\ie dotyczy'!.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś11ć pazynaleŻność poszczególnych składników

maiątkowvch, dochodów i uobowiązań do majątku odIębneqo 1 majątku ob]ęteqo małŹeńską

,,rspólnością maj ątkową _

4. oświadczenie o stanie rnaj ątkowlĄn dotyczy majątku w kIaju i za glanicą'
5. oświadczente o stanie majątkow\.m obe]muje również wierŻytelności pien1ężne.

6' W części A oświadcŻenia zdwaIte są infomacje ja!,/ne, !' częśc'i B Żaś informacje niejawne

_ dolyczące adlesu zamieszkania sk}adająceqo oś!./iadczenie olaz miejsca polożenia nieruchomości.

U!./aga:

cZĘśĆ A

urodzony(a) . {.,?.!/ ,/{f>

po zapoznaniu się z pr.Zepisami ustawy z dnia 8 maIca 1990 r. o samolŻądzie qninn}'rn (Dz_ U_ z 2001

r. Nr 142, poz- 1591 ataz ? 2AA2 r.- Nr.23, poz- 22A, Nr 62, poz- 558' Nn 113' poz' 984, Nr: 153,

-)z. 12'11 i Ni 214, poz. 1806) , zqadnie z art- 24].r tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

.' skład małżeńskiej wspóIności majątkoL'ej lub stanowiące mój majątek od].ębny:

I,
l-sob' p-elież.e. 

/ , ?/
- śrookL pLe- jęŻn- lqromdo/o'ló 14 wd_Lc'ó po-sk;e'], .'.ł(<:.'.--'ll--1-:--'-:-"!.'.

.- środki pieniężne ŻgromadŻone i' walucle abcel| ...({('t.
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3. GosDodalŚtwo Iolne:
/r/il

_ ooTJ J JOSpOOoT-tna: -. -4<qJ..

" '..-.. i, ,..'' łał ałp,
IodŻal zabuclowy: .. - /4łi-. -

tytu} pralłny: ---- ..(4-(--.
Z tego l]ytulu osiągną}em(ęłam) w
4. Inne nieruchomości:

p]aZychód i dochód w Wysokośca:

polrierzchn.ia:

";;.;"r.'; ... ...'. . .,,źrź'

tytuł pra!'ny:

TTI.

" " " " t/'
;;;;";; ;" ;;;; ;;.; ;;.- szy niż laz udzialÓw w spÓ}ce: ,zźl

z tego t}'tu'łu osiągnąlem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

prawnych fub przedsiębiorców,
udzia1ów:

z tego tytułu osiągnąłem (ęlam)

rv-

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

]iczbę i emitenta udzia}ów:

osób prawnych fub przedsiębiorców/
emitenta akcj i :

Posiadam

2. Posiadam

/ł;c
Z tego tytułu osiąqnąłem(ęlam) w roku



v,

Nabyłem(am) (nabył nój małżo ek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego ma]ątku odr.ębneqo)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praimej, jednostek samorządu terytorialnego' ich
Ż''iązków lub od komunalnej osoby pra'łnej następujące mienie' któIe pod]egało zbyciu w d.odze

1' Prowadzę dzia}afność gospoda]]cŻą i przed.n.rot działalnosci) :

wysokości:
pełnomocnikiem taklei

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w Ioku trbiegł\rm przychód i dochód w

2 - zaIządzafi dzia}dfnością gospodarczą 1ub jestern przedstawicielem
dzia}alności (na]eży podać folmę piawną r pIzedmiot działafności) :

Z tego tytułu osiągną.łen (ęlam) w ]:oku ubiegł\.m ód w wysokości:

/?4?...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w Iokrr ubieqłyrn dochód w wysokości:



składniki nrlęnia luchomego

nateży podać markę/ model'i
z}otych (w prz]padku pojazdów nechanicŻnych

u obowiązania
oraz warunki/

pieniężne o v7artoścl powyŹej 10 000

na jakich zostały udzie]-one (lvobec

złotych' w t],m

kogo, !' zlriązku
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
z jakim zdaxzeniein, w jakiej

:ą lfaddu&)



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , 1ż na podstalrie art- 233 s 1Kodeksu kaanego za

podanie nieplawdy ]ub zatajenie prawdy grozi kala pozbawienia wolności.
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