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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z plawdą' starannego i Żupełnego
wypełnienia każdej Ż rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać "!Ę
dotvcżv''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiąŻanajest określić przynależność posŻcŻególnych składników
majątkowych, dochodów iŻobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małżeńską
WspóInością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.

6. w częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia njeruchomości.
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Ja nlżej podplsany(a),

urodzony(a) t ,(i

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

il.la.LEIIA hft!||-]- r!ęi|r+-
(m]ona nazw]sko Óraz naz!'sko rodowe)

u

Rou

(rn ejsce zatrudn enia. slanowsko lub funkcla)

po zapoznaniu się z przepisarńi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia
działa]noŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub]iczne (Dz. U' Nr 106' poŻ. 679, z 1998 r. Nr
113,poz.715iNr162,poz. 1126,z1999r.Nt49,poz.483,z2AOOt Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r Nr 113,
poz'984iNr214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 199or. o samorządzie gminnym (Dz. U z2001
r. Nr 142, poz. 1591 araz z 2002 r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr153' poz.
1271 i Nl 214' poz' 1806), zgod nie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczarn ' że posiadam wchodzące W skład
małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięŹne zgromadzone W Walucie polskiej: 55' NQ'l

- środki pjeniężne zgromadzone W Walucie ob "ą, 2 ,'' !!''i'Q-''''Ę'v-R.Q

papjery Wańośc]owe: ił )E nOTy a2 r'

na kwotę:
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1' Dom o powieŻchni: - m2, owańości:

tytuł praWnyi

2' Mieszkanie o powierzchnii - m 2' o Wartości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ?-o!yę-' '

o wartości:
, powierzchnia: !1ł2 ł1a

rodzaj zabudoWy: ''''''''...I]}!-Olata'':''d'Ipł-n!,:ę''{Ł:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.'..'........

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości: 3, 3cÓł-

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: MLE pjOTyC?V

o Wańości:

tytuł prawny

t.

1' Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emjtenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż '10% UdziałóW w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

tv.
1' Posladam akcje w spółkach handlowych - na]ezy podać liczbę i emitenta akcji:

fttśJt ?8N i G-'''''''''.''''''|''it' Ó.ł.5'.

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby plawnej, jednosiek samoŻądu
terytoialnego, ich zwiąZkóW lL]b od komUnalnej osoby prawnej nasłępujące mienie' które
podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1' Plowadzę działalność gospodarczą'Ż (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

lłlE DoTyc2Y

-wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokoścl

2' zalządzam działa|nością gospodarczą lUb jestem przedsiawicie]ern pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności):

NE t,oryul
-osobiście

-wspólnie Ż innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn przychód i dochód W Wysokoścl:

Mt.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)i IllE a-2Tl -t-?y ----^
_jestem cŻłonkiem zaządu (od kiedy)

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kledy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

2. W spółdzielniach:
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-jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kjedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kledy):

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

3' W fUndacjach prowadzących działalność gospodalczą ł,/lŁ- p,a,iy azY

-jestem cŻłonkiem zaŻądu (od kiedy):

'jestem członkiem rady nadzorczej (od kjedy):

-jestem członkiem komisji lewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia IUb innej działalności zarobkowej ]ub zajęć' z podaniern

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu

tx.

Składniki rnienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW

mechanjcznych na eży podać markę, model i rok produkcji):

ltt
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X.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1o oo0 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŹyczki

oraz warunki' na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w Z"\iązku z )akim zdarzenjem' W jakiej

Wysokości):

lli{ Lcfta!|

czĘsc B
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Adres zamieszkanla osoby śkle.łeiecei ośWiadcŻenje:

polożenia nieruchomości wymienionych W punkcie ll częściA (adres):

2

Miejsce

1.

3

4

Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iż na podsta e ań'
prawdy lub zatajenie prawdy groŻi kara pozbawienia wolności'

DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE

233 s 1 Kodeksu karnego Ża podanie nie-

, ,.t l i -|. .!.r , r ri'. l.i .i.

Niewłaściwe skreślió'
Nie dolyczy działalnoŚc] wytlvórczej w rohictw]e w zak.es]e plodukcji loś]innej i zwierzęcej. w folmie i zaklesie gospodar

Nie dolyczy rad nadzorozych 6póldz]elni m'€sŻkaniowych
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