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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisac'' n i e eloŁqzy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió pzynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńs ką wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy rnajątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

.la nizej podpisany(a ), /t4ł.4.{.(.4rl'Ią,''L" 4ł-.ua ,* 1 2a4łł.kćI.:' ?ł*ł.ł;/
urodzony(a) ' ''.Z 'ź. .ąź,, . '{r' łJ|:::::::-'"o"*^1xf=Ędź|,łflł7'//t:- ' k''Oe|ł''tz' ' .

/n'anlgi-.F-.Q/ytL/ł4/4t .dłf.A,Śfntift. n,f!Ł{..r,ź'łł{3'łk.:.hłt'ł's''!''ł ( '(:.{.L '.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz' U' z2001
r. Nr 142, poz. 1 591 oraz z 20A2 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, po2.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład rnalŻeńskiej wspolnqŚci maiątkowei lub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pie:'lięŻne:
- śrcdki pienięzne zgrornadzone w walucie poiskiej:.'.'Iś: ą?'?-l.'e'ę...''2-'t

sroolti pienię';";ó,";;'ó'" * ń"r';;;b;"j, ł . ri.ir..i.i'.'..'t ',-n.ó.

papiery vvartościowe: .. A)i{'' . . apt|żśł'/

na kwotę:



il.
1' Dom o powierzch ,, Ni( O.łvy!(r', owartości:'....

tytuł pra,"vny:

2. Mieszkanie o powierz"r''ni, fl][-.0. tT|.(.?y'^',o wartoŚci:
tytuł prawny: .....'.'...'.....

o wartości:
rodzal zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci:

o wartości:

ilt.
1. Pcsiadam udziały W spÓłkach

przedsiębiorcÓw' v'r ktorych uczest
handlowych z udziałem gminnych

niczą takie osoby - nalezy podac liczbę
osob prawnych lub

iemitenta udziałów:' ' rvi'( .'łcTj'ę'ł{.

udziały te stanowią pakiet większy niz '10 o/o udziałow w spÓłce:

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..........'.....

2' Fosiadam udziały w innych społkach handlowych _ naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow: .......

" ' ' ' '.' '''trłir'' boł|rtY
Z tego tytułu osiągnąłenn(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

tv.
1 Pos;iadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

o:'"o:::oo'.*: *'n]o'ych uczestniczątakie osoby _ naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

.''ł.i"(-atłic?{ ' ':''''': ''': '' ''.'
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .'''......'....'

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę iemitenta akcji: .................

ruf l l.ol:tI:l/
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:



Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod ,gkń:r|l,.,#":{!'?,;' .!'.?.,...t/-{,/-.Ę (łx łto!) 
.- 

'-"-'-- 
'--- 

ż i , iae , it iłnutu6l)Zarzalzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem'takiei
działa|ności (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚc.i)W,r 

a a ł'Yć''?.i.'... .'.'..

V.
tjabyłerł(am) (nabył mÓj nnałzonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
zwiąkow |ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu * nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

' A/i'( 'tt]'llt'ły ' '

osobiście

wspcrlnie z innymi osobami

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ............'...

vil.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): ' ..'.,r?r!.'t-.......2e.(:7..(.?../.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'....'......

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwotuzyskiwanych zkaŻdegotytułu:' /vi(..łł'|.7(łr



tx.

Składniki mienia ruchornego o wartoŚci powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podaĆ markę, model i rok produkcji): . ' ...'.

Vu..6ł!r . {4ałłł. 4Żiłt ': Q"a't( r|?0'A 'łap-ł'': t-łt'rłic . łl3'eqp''''lł

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10'000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

czĘŚc ts

tt:nźU Lrl/Eś, Żł(-ł,
1 miejscówós4 o';i;i

?a'z J


