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lJwaga:
l' 6iola skladającc oświadczenle obowiązana _iest do zgodnego ' 

prawda.' starannego l

ŻUDełneoo wvoełnienia kaźdei z rubryk.
z. ]"i"ii p'.*ill'gol"e rubryki;ie Żh;jdują w konkretnym przypadku zasłosowania' należy

wpisać,,nle dotyczy''.
s. óioti śr.ł"o"iąiu 

-oświadczenie 
obowlązana jest określić prŻynależnośó poszczególnych- 

"ń"a"lio' 
ńiiąttowyctr, dochodów i zobówiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego malżeńską wspólnośclą majątkową
4. oś'Liiaóczenie o stańie majątkowym dołczy majątku w kraju i za granicą' . _

5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierŹytehosci pienręzne' 
.

ó. w części ł oświaaczenia )iwartó są lnfórmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne- 
;;ł-";ą"" idresu zamieszkania śt<łaaającegó oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.
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' 
z 2oo2l' Nl 23' poz' 22o' nr 62' poz' 558, Nr 113' poz' 984' Nr 153' poz'

izil ,Ńr'zli' poz. laoo)'.goonie zar.' 24htą ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące W

skład małżeńsłi;j wspólności ńajątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
2asobv oienieżne:
- slooii'pierĘzne zgro'nadzone w walucie polskiej:' ' ' ''

- środki pienięŹne ŻgromadŻonewwalucie obcej:..."
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_ papiery Wańościowe:

na kwo{ęi



. .-
L Dom o powierzctrnt: .....42-0... m', o wartosci: ..... . .1..1..O.. .Q-J-p..r...................................

tyiuł prawńy: '..'''''' '''''.'' ....'..'''wApł(u'T-u'srs''2;i''''''.'.'.'.''.''.'''.'''''.'.

2. Mieszkanie o powi€rzc-hni: '.............._...'.. m2, o wartąści: ..........l23l.€.'... dxtezx

o wartościi

tytuł prawrry:'....'.'.'.

t.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziabm gminnych osób prawnych lub

pŻedslębiorcóW, W których ucŻestniczątaki6 osoby - należy podać liozbę iemitenta udziałów:

mie Jolr", u'''''''''''''''' '-"" J" 7

udziav te stanowĘ pakiet więksŻy nż 'l o % udziatów w spółce: . '.. '... '... '. '.... '...

z tąo Mttłu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ......

Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podaó ||czbę i emitenta udŻiałów| ''''.'.

ł'lł.e. . ,1a.txs.ł:x



z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'.'

tv.
'1. Po6iadam akcje w społkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w klórych uczeslnicu ą takio osoby _ należy podać liczĘ i smitenta akcji:

akcje le stanowią pakiet większy nlż 10 % akcjiw spółce: ...'...''.'''.-.-..'.'.'..

z tąo lytulu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ...'..

2' PGiadam akcje w innych spólkach handlowych - naleł podać liczbę i emit€nta akcji:

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek' Ż wyłączeni€m mionia przynależnego dojego majątku odĘbnego)
od skaóu Państwa, inn€j państwowe] osoby prawnej' jednośtki samoęądu teMorialn€go, ich
związków lub od komunalnoj osoby prawnej nasĘpuJące mienie' które podlegało zbyciu w drodze
pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo| '''...'.'''..'''.'.'

fui, .łnłt cl".ł
,J a/

1 . Prowadzę dŻiałalnąść gospodarczą (należy podać formę prawną i pŻ€dmiot działalności): .............

'.'.l'Wpb.*.'.'.'.'.a...p/-2'.p!'O. .L U lLt"\ lJ L zą,n''t .''- t' -



2.

z tego tytufu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubjegłym pżychód i dochód w wysokoścL '''q'''G-6-'!.,':....

zarządzam działalnośclą gospodarozą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzialalności (naleŹy podać formę pEwną i prŻedmiot dziatalności):'.-.-......

osobiścia

z tego tytułu osiq!nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W WysokościI

W spółkach handlowych (nezwa, śiedziba spółki): ..'.'...''.'4!ję''.'.''.d-O-łx.:.!'1

jostem czlonkiom zarządu (od kledy): .'''''.''''''''.'.

Jestem członkiem rady nadŻorcŻej (od kiedy): '''''

_ jestem cŻłonkiem komisji rewizyinej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rcku ubiegłym dochód w wysokości: ''''''

vl .

lnne dochody osiąganez tytułu zalrudnienia lub innej działalności Żarobkow€j lub zajęć, z podanlem

kwot uŻyskiwanych Ź każdogo tytułu: '.'''''''' ''''''''

...D:'ł.|'r:.........'..r * -d.r:'c _9o-
Ę L1 

-................t.2 :... ),.....

tx.

składniklmi€nia ruchomego o wartości powyŹej 10'00o zł (w prŻypadku pojazdów mechanicŻnych

należy podać markę' ńodel l rok produkc1l): 
' '.'. ''E;'.q',4ru,'ł,-'' ''.''. 'M.'' ' ''.i:'!' 'Ł.' '' '..'.'.'.'' l9.8-6':','''



zobowlązanla pi6nięźn6 o warloścl potl'iyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięb kredw l poży.Żld oraz
warunki, na ]ekich zogtaly udŻjelone (wobec kogo, w Złllązku z)alim zdalzenl€m, w Jaklej wy6okoścl)]

. n i.e..........d.e Ęez5'



czĘŚÓ B

Adr9s zamleszkania osoby skiadającel' ośwladcz€nie:''''''..',

Mie]sce położenia niefuchomości wyrnienionych w punkcie ll części A (adres):

.. 1. ...._..1

2. ,.,..

.l

5. .._......... .._.....

,4,/ł r,' ''

Powyźsta oświaalczenle składam śwaadomy(a)' iż na Podslawlg ań. 233 s t Kodeksu karnego
za podanle nieprawdy lub zetalonl€ prawdy groŻika.a potbawlońla wolnoścl.


