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Ja nizej podpisany(a),.......... ...

Uwaga:
:' v.6oba składająca oś!'jadczenie.Ł.lgia.z:Ia jest da zgodĘego z prawdą starannego i

zupelnego wypelnienia każdq z rubryk.
2. Jeżelj poszcŻególne rubryki nie zhajdują w konkretnym prŹypadku zastosowania, należy

wpisać,,niB dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczeni€ obowiązana jest określić prŻynależność poszczggólnych

składników majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objęte9o matźeńśką wspólnością ma.lątkową'

4. oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątktr w kraju iza granicą.
5' oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje równa€ż wiezylelności pieniężne.
6. w cŻęści A oświadczenia Źawańe są infolmacje jawne, w części B zaś informacje niejawhe

dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśc A

urodzony(a)..
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(m ejsce załudn]eńia slanowiŚko lUb fUńkcja)

po zapoznaniU Ś]ę z pzepisami uslawy z dn a 8 marca 1990 r' o samorŻądzie grninnym (Dz' U. z 2001
r. Nt 142, poz. 1591 oraz z 2002 t- Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz-
1271 iNl 214' poz. 1806) zgodnie zai 24hlq ustawy ośWiadcŻam' Źe posladam wchodzące W

skład małŹeńskiej wspólności majątkowei lub slanowiące mói majątek odrębny:

L

1T::l?:łŁ?";'r,..adzoneWwaluciepolskej, h:a- oaa r: eĘnłe n{-tx6sę
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5. łm g!Jp. r>'|14e vnatźeńsłpe tlsędlłĘ nr{s-4
pap ery warlościowe:
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oo,n o po'iez"nni: .'f 9_Q ..- m', o wartoscl:.. . ło-_@oA =cb4le ''ł'Ł\.ol)oł's brrpctnif
tytuł prawny'''''''''''''. ł'!ł. fi ...S' N p_ści

2' Mieszkanie o powieŻchni:''''''.'.'-''.'.'.

4.

'ąF

rod7a]zabudowv''' '' ' .slo)OŁĄ ŚiĄ]ltIR
tylułprawny:'' ł'l'!PÓŻLlŁłSilgśel _ę. źc'.JA'

ztego lylulu osiągn4emlęłam) w loku uo'egł 
w da'had zu2't2''r

/m pr.ychód ioochoo w wFd"""ipź.rcład 
?. Ą 'rlnne nie-uchomosc': v ą

Iytułprawny:'''''''''''l1,i e'd'gpc'z7'

t.
1' PoBiadam Udziały w spókach handlowych z udziałem gminnych osób pravmydl lub

pŻedsiębiorców' W których Uczestnicząlakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

Óducz''.'''..'.'..'''''''''''.'''/ł'€,''.'.''.dł-qŚa,'

udŻiały le stanowią pakiet WięksŻy niż 10 % udziałów W spócei ' ..-'''.'.' '.'..

.... .. ... .kte a*rt
z tego l']/u|u Ósląqna]em{ełam) w ro}u uoiegłym aochód w wysokosc]: .'.'..

... ..ue -dafu,t7-
2 Posiadam Udzlały w jnnych spółkaćńhand owych' należy podaó liczbę i emitenta udzjałóW: ' '. .'

lłi'ę,.'' dp,Łu t z.'a.sv 'd
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1 Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
prŻedsiębiorców. w których UcŻestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjl:

A;e d%r:!

ekcje te slanowiąpakiet wjększy niŹ 10 % akcjiW spólce: .'.'' '''''''' '-''''''''' '

Ż lego tytuł'] oslągnąłem(ęłam) w ro(u t]oległym docnod w wysokości:

z tego t)^Ułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochfu w wysokości: .''-'.

.lł"'e.... de-gczg.
2' Posiadam akcj6 w innych spółkach hand lowych ' naleŹy podać lcŻbę i emitenla akcji: '' '.''..'''''.''

ue....sd1lczg

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rok! Ubiegłym dochód w wysokoścj: '''''.

^L;ę 
dofuę?1'. '

-l 'n
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek' z wyłączeniem mignia prŻynależnego do jggo majątku odrębnego)
od skarbu Państwa' innej państwowej osoby p.awnej, jednostki samożądu teryłorialnego' ich
związkóW lub od komunelnej osoby prawnej następujące mienie' Kóre podląalo zbyciu w drodŻe
prŻgtargU - naleŹy podac opis mienia i datę nabycla' od kogo| '.'-'.'''.''''''''

1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać 
'ormę 

prawną i pŹedmiot dŻiałalności)| ''..''''''.''

_ wspólnie z annymi osobami hę darr.łna"ł -f



dchód 3T +3E,9ł :T*óiqte naT;.
z lego tylJlL os'ągnąlem(ęłam) w ro^u Jo'egłym przycnód loochoo w wyso'"* tlspLtĘ rną;ą

2' zarządzam dzia]alnością gospodarczą lub jestem pżedŚtawicielem' pełnomocnik]enr takle] <J
działalności (naleŹy podać formę prawną i plzedmiot działalności)i.'''.'..'''

. osobście '''''''''''''''' ' ln;ę ooĄrą

- Wspólnle z innyńi oso banri ''.... .!łr; e d 
*,

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości

nue de;Ę2
vlt.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółk ) /nę d9ąry

jestem członkiem ŻaŻądu (od kiedy): .''.'.'.'.'.'''''' lue dfutz4

jeslem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)] ' M ( dat.7].ł

Jestem czlo1kerr koT sJ' rewŻVlnel{od L'eoy)' ''''lĄiz''''' 
"'r#ą

z |ego t},luł! osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

v t.

lnne dochody osiągane z ly,lułu Żatrudnien a ]Ub inne] dŻiałalnośc] Żarobkowej |ub zajęc, z podaniem

tx.

składniki rnienia ruchomego o wańości powyŻej 10.000 zł (w plzypadku pojazdów mechanicŻnych

należypodaómarkę,modslirokprodukcji): ''.l(}{c[A_ Lsl./D 9199 lź'F& .:'/,o03:{}Bęyr-tee*sĘ uspcnotę tWdia+kar)) t -1" --t

kwot lJŻyskiwanych z kaŻdego tytułu] ''ś{Ji'adcł€'ni'e.'.''''ę.nŁ-orc. .6-rs ,15 ,r l^;ęjęt>ait
błq?''|nil! aęisŁl ruqdmpĘ .'A'łojql_łat4'''', 2.ałft ' /9.<p f M nl c
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&VEŃsrS Ą0s9) ąsbTu-alhzsi )o4\O- ł- śą*ę--

ToYoi_ł &veNsrs łDoł-, w'9JTt,;114os' ,bą z s-^I-ovorł ę-oę.o!U'słD /4o8 łspoDbsnoic z 99ueu4
Lłrr5uN 3': 'JM! ) lvtca bdc'''Ą5''':2'h8'r'l'''a'''

x.

zobowięanla pieniężne o warlości powyŹej 10000 zł' w lym zaciągnięle kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakiclr zostały udzie|one (wobec kogo, W zwlązku z iakrm ŻdarŻeniem' W Jakiej Wysokośc])|



czĘśó B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie;

Miejsce położenia nieruchomości Wymienionych W punkcie lI części A (adres);

1.

2.

3.

Powyższo oświadczgnie składam śwladomy(a), iż na po.lstawie a.L 233 5l Kodeks! kamego
za podanie nieprawdy lub aatajgbie prawdy groŻi kara pozbawlenia Wolnośoi.
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