
ljwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

ŻUpełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. J eżeli 

'posŻczeg 
ólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nateży

wpisać,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prŻynależność posŻczególnych

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątktt odrębnego i ńajątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową

4. oświadczenie o stan;e majątkowym dotycŻy majątku w kraju i za granicą'
5. ośWiadczenie o stan;e majątkowym obejmuje również wierzytelności Pieniężne.6. w części A oświadczenia Żawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości

czĘśc A

Ja niżej podpisany(a)' ''' l.)_.,c si,l-',: '. . 1tk'p'y'un

po zapoznaniu się z prŻepiŚami ustawy z dnia 8 nrarca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oaz z 20A2 t. Nt 23, paz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1S3, poz.
1271 i Nl 214, poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h Ią uslawy oświadczam' że posiadam Wchodzące W
skład małŻeńskjej wspólności majątkowej ]ub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
Zasoby piPrię7ne: Y .^
- ś-odki pie^ięz-e zg'onad/one w wa Lcie po..j"1:'''' ' ' ''''-'^ł'!'',.''''': '.

środki pienięŹne zgromadŻone w waIucie obcej:

łłl. .Jłtltruu,

papiery Wartościowe:

.. '. nit... .Ja'Ę".ł'1



tytuł prawny: '''.'''''''''''''. rłłv)Lł'e'':i''.'.'.'.ł|1LĄ,jaŻ{L'''"--rł'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pfŻychód i dochód W Wysolos"i, '(ł'ł-'l,-Q.}'*::.

4' lnne nieruchomości:

powieźc\n'J: '''.'..''''''''' ''''''''.''''''''' 'Ł'''.'.'.''''o1ł]'.it'r1:.iIJ

t.
1' Posiadam udŻiały W spó]kach handlo\ł}ch z udziałem gminnych osób prawnych lub

pęedsjębiorców' w k1órych Uczestnlcząlakje osoby'należy podaó licŻbę i emifenta udziałów:

'''''''''yu'e''''''''J).l','l'i''ł'q.''''.''''''.''''.'.'.'.l )

udzia]y te stanowią pakie| Większy niz 10 % udzlałów w społce: -'.''''''''.'''''

z tego t},tułU osiągnąłem(ęłam) W loku ubieg]ym dochód W wysokoŚci: ..'.'.

' .'''. . . ..'''Y'1(''Ł''.'.'' "|p'l'''"l'r''t'7.'.''''.'''.''''.'rt
2. Pos]adam udŻ]ały w innych spółkach handlo\łrych - naleŻy podać liczbę i em]tenta udziałówi ''.''..

. ..,j)"L.... Ja.ry...tu...............tt



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

1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udŻiałern gminnych osób prawnych lub

przedsjębiorców W których ucŻestniczątakie osoby' naleŻy podac l]czbę i emitenta akc]i:

akcje te slanowią pakiet Wjększy n]ż 10 % akcjiw spółce: '''''''''''''''''''.''''.'

Z tego i}tułu osiągnąłem(ęłam) W rokL] ubiegłym dochód W wysokościi ..''''

2' Posjadarn akcje w innych spółkach handlowych ' naleŹy podać ljĆzbę i emitenta akcji: ''''""''""'"

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

Nabvłemlam) (nabvł mól mażonek Ż wylączeniem mjen|a przyna]eżnego dojego mająlku odrębnego)

oJ-śu'lu ii""ń"' i'nnei pansnłowij osoby prawnej, jednostkl samorządu teMorialnego' ich

i'iąło* ruu od komunal;ej osoby prawnej następujące mienie' które pod]egało zbyciu w dtodze

pŻetargu - należy podac opis mienia idatę nabycja' od kogo: .''.'..'."''''''

1

- Wspó]nie z innymi osobami .'-''''..'-'.'''''''



-

. ,.\ L_. ^..)
Z tego tytu]u osiągnąłem(ęłarn) w rcku ub]eg|ym p'zychod l dochód w Wysokoscl: '!ł'""'''""'''"'""''

2 zarzadzaln dzia]alnością gospodarcŻą lub jeŚiem pfzedsiawic]elem' pełnomocnikiem iakiej_' 
i]L_ł]l"os! rn"l".v poaai firmę prawnąi pzedmioi dzlała|ności):'""'

' w.póh:e z'nryr'' osobdrl '''' ''' ' ''''' '

Z1ego łytułu osiągnąłem(ęłanr) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

Współkach handjowych (nazwa' s]edŻiba spółki):'''''1ł!!"ę J :I,a { La)JJ
- jeslen cz{onl'er za?aou rod hi'dyl

_ jestem cŻłonkiem rady nadzorczej (od kjedy): """'""'-''""'""'''""'

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłanr) W roku ubiegłym dochód W Wrysokości: ""'-

,ul.]ll" oo"noo, o.'*"n" ' t}łułu zatl!dnienLa lub innej dz]ałalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: "'"'''"''"'''''

iuoi""r*.. u'*'\]l,:)1.''.l''Ą'|c''''r''łRił1|'' " ' '''""' 'fu'5'h.|''"?':
łt';;:;J ; j'lł'.;a'''''}''G'l'L;'\''''!_''('l"\ł''''r'{ł''''''"d ''V'!')"''>l-

;iur o- ,r r',.l Y' ł''Ąr-'''''''''' ' ''' ''''''' j 'L o '': 
' ' -

- 
'esten" 

cŻ'orlie"l r omlsj lew'Żyjre, (od 
''edv]' ''''"''' ''

tx.

składnikimieniaruchomegoowańościpowyŻej1o'ooozł(WpzypadkupojazdóWmechanicŻnych

należy podać nrarkę, modelirok produkcji): ''''''' ' u+ r1łlł 7 łł '' 
'''''l'''\Ł'"' 

'" ''Ą'ł':ł!łł



x.

7obawłza^ńpier'ęz^'o w'1o''' Do^ryŻei 100oo Żl /r' lyrr zaciągnięte \'"dyty i' pozYuz\i ordŻ

watl.n^', rJ allcr.loslat7 r oz'lore 'wooec "logo' 
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w 'akIei Vw'o''osci)'
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DANE O$OBOWE
PRA!III{IE CHRONIONE

Powyższe oświadczenje składam świadomy(a), iź na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 9rozikara pozbawienia wolności.
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