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Uwaga:

1' osoba sk}adaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Ż plawdą' starannego i zupełneqo

wypełnieąia każdej z rubryk'
2' Jeżef1 poszczegófne ]:ubryki nie znajdują w konkretn}m prz]rpadku Żastosor'arria, na1eży !9pisać

'/u!ę 
qU L yLZy .

3. osoba sk]adająca oświadczenie obowiązana jest określić prz}.lrateżność poszczegÓfnych składników

najątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i najątku objętego małżeńską

wspó]nośclą najątkową-
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku !'t kraju i za granicą'

5. oświadczenie o stanie najątkow}m obe]muje równieŹ wlerzyte]ności pień'iężne'

6. w części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje n1ejawne

dotycząceadresuzaldeszkaniask}adająceqÓoświadczenieorazmiejscapołożenianieluchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżei podpisany (a) 
'

ttP 9':*,:.: egał

4rc.v1, -- -, *,r4-t Q9 8,4
(nuet yowosc)

urodzony (a) q'-' a9 /9.p].ł . . .ł.

(nlie j sce zatrudnienia. stanowlsko lub flrnkcja )

po zapoznaniu s.lę z plzepisami usta y z dnia 8 na'ca 1990 I' o samorządzie qninn}4n {DŻ_ U' z 2oa1

r- Ni 142' poŻ. 1591 oraŻ z 2oo2 !- N. 23, poz- 22a, Ńt 62, poz' 558/ Nr 113/ Poz- 984' N! 153'

poz. 1271- i Nr 214, poz- 1806), zgodnie z alŁ- 24:n tej usta}'y oświadczam' że posiadam wchodzące

w skład natżeńskiej wspó1ności łlajątkowe] lu'b stanowiące mój najątek odrębĄy:

I.

:"::::-:'::::T,'" 
"n.o."o"o,''" 

w walueie po1skiej: ...ęł..../p_-o.aaa- ąp.-

- środki pieniężne zgra$adzone w wallrcie obcej:

nazwisko

- papiery waltościowe:

na kwotę:

l-- Don o

tytuł prkti
2. Mieszkanie
t!.tuł prawny:



3. Ccspodarstwo rolne:
:.dzaj gospodarstwa: -eL!,Jo waltośc::

.9(rę. ę'. . , polrier:zchitia:

icdzal zebudowy:

ty'tuł prawny:

z teqo tytułu osiąg ąłem (ęłam) w roku ub1egłlan przychód i dochód w wysokości:

:""]:::J::::':'t!ł{ !-łq' .f,:ąt}* .ok.4Qą*i. 9. .*rb."

t\rtuł prawny:

IlT.

1. Posiadam udziały w spó}kach hand1o!Ą'ch z udŻiałem qminnych osób paawnych Iu.b plŻedsiębiorców,
udziałów:w kEorvch uczesLnic€a Lókie osob\ń- 9ależy podac Liczbę i emitenlatJrr .4&.ąll""""$"'1 '"

udŻiały te stano\łIią pakiet większy niż 10* udziałów w spó}ce:

z tego tytu]u osiągnąłern (ę}a&) w .oku ubiegł}rm dochÓd w wysokości:

1. Posiadam

w kcór:ych

akcie v' spółkach handlowych z udziałem grninnych osób prawnych lub przedsiębiorców'
emitenta akcj i:

akcje te stanowj'ą pakiet \,'ięksŻy niż 103 akcji w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) 1.l loku u-biegł]rm dochód }J wysokości:

spó}kach haldfowych ' ^ależy 
podać liczbę i emitenta akcja:

'.... Jv.l_e.. .... €!.ęLc 'oY\... ..\\
J.. / ..

z tego L}.tu}u osiągna}em(ęta.{l w roku ubiegl\n dochod w wysokoŚci:



Ntsb./]-=1 a:n] inabyi nój małżonek' z wy]:ąc:3ni3n In:3n:a p!zyna].::]ego dc jegc ;nają:ku cd.gcnego]

oc s ]<a]r5u :a:]stwa, innej _państwo'!'ej osoby piałrre]] ' 
jedncstek samc'ządu teryio.ialnegoI rci]

związ1śó\-ł lui oo komunalne] osoby pIar./nej następujące nienie, które pcdlegało zbyciu w t]'cdze

- ndleżv.pooac opis mj.ćn]€ _L darę ndbvc:ć' od kogo:

.....J...t......
I

VT.

gospoda]:czą (na1eży podaĆ1- ProwadŻę działa1ność

- osobiście ... ' '.ś,:n1

folmę prawną i przeddot dzlałalności) :

tiL,e,r&,; ... .c( ; '.żiq &Cr:e*IAQ1.

- wspó1nie z innylili osobaJ -

wysokości: d'ą..AZamz teqo tytułu osiągnąłen ( ęłam) w roku ubiegł}'m przychód i dochód w

2. zarządza\i działalnością gospodalczą 1ub jesten przedstawicielem
i Drzedniot dzia'lalności) :

pełnomocnikiem takiej

- wspólnie z innydń osobami - - -

z Eeqo t\ĄLłu osLągną}em{ę}am) w roku ub.eg]yr oochód w t'7ysokości:

VIT .

l.
tł spółkach handlowych (nazwa/ siedziba spó1kl): '."'(V'r€

- jestem cŻłonkiem zaaządu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- iestem członkiem komlsji rer,izyjnej (od kiedy) :

z tego tytu}u osiągnąłem (ęłam) w roku ubieqł]Ąn dochód !'r wysokości:

VTII .
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zobowiązanla pieniężne o
oraz idarunki ' na jakiĆh

x-

wartości powyżej 10 000 złotyĆh, w t]rm Żaciągnięte kredyty i

'B+F.

Pożyczki
w jakrej



Powvższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie aIt' 233 s 1Kodeksu kalnego za

podanie n1eplawdy lub zatajenie pIawdy glozi kara pozbawienia wo1ności'

#'r.'u." Jr6
(podpis) I


