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l. Osoba składająca oświadczenie obow iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 
wypełniania każdej z rubryk. 

2. Jeże l i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 
,, nie dotyczy". 

3. Osoba składająca OŚ\viadczen ie obowiązana jest okreś lić przynależność poszczególnych 
składników majątkowych , dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gran icą. 

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności p ien iężne. 

6. W częśc i A ośw iadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne 
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) .. ..... . J,t.E. .. fi..ffTft. ........ ćJJf..C.2./t.J.5.f0 ..... 2.JlM.5.[R.?.Ą_ł./((}_ .. . 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) J2. .. l..!..5.W.PR .. D!:J .. d.-'fl.r.Z w ... . .;>i.'.! .E.R.ł.1.El:f.t.C:..!J .. (f.:/. ...... ......... .. .. 

.... /Łlf. .... PR.tł.C..0:.J.€ ............ ..... ................ ........ .. .......... ..... . 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu s ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 
127 1, Nr 214 poz. l 806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr I 62, poz. l 586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: _ 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........ /I.JE. ... D.Q/.Y..(-1-..Y. ... 

środki p ien iężne zgromadzone w walucie obcej : ........ .. ............ ............ ........ ........ .. ...... ........ ........... . .. 

...................... .. ........................... rr.11~ ... 0eTY.r . .Z..V.. .............. ................. . 



papiery wartośc iowe ........ 1.~1.f: .... . .P.<? TX ( ?.. !. ... .. ......................... ····· ........ ...... ··········· .... .. 

........... ........... na kwot,;:: ......... ....... .... .... ... ............... ... ....... ..... ... .............. ...... . 

IL 

I. Dom o powierzchm .. ,i QQ .. m' o wartości: .. . .-<120 _thL_ · .. .. ..... ...... ..... .. • 
tytuł prawny . .ilt!!O.lt/J::. ... ?.?..c);_.lf.(-?-..e..tf.t.B. .. Lor. ... lvi ............................ ...... . 

2. Mieszkan ie o powierzchni: ....... ............. m2 o wartości: .............................. .... ... .......... .......... . 

tytuł prawny: ........ .......... . .../1.IE .. D..OfYC.<2Y.. ..... ..... .......................................... ............ . 
3. Gospodarstwo ro lne: 

rodzaj gospodarstwa: ..... ... ....... ...................... .... ...... , powierzchnia ............... .................. ............... . 

o wartości: ............................. /Y.IE... . .D0.71/C,2.lf. .... ... .... ............................ ... ........ ... ....... .... . 
rodzaj zabudowy: ........ ..... .... !Y!E ..... l).OT..'r!..C..:?:.V.. ............................................... ................. .. . .. 
tytuł prawny: .... ............ ... .... Jv..f.E. ..... ,O.Q.Tl/..(.,1,.,Y. ........ ................................................. .......... . 

Z tego tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości .. ................. ..... . 

............ ................................. .rr.1E ....... 001.v..t~.Y ......................................................... ..... . 
4. Inne n ieruchomości: 

powierzchnia: .......................... ..................... ............................. ........... .................................. ........... . 

·············•······· ······················ .. ·········/Jr.11:. ..... D..Ql.'1 .. t;.i.y_ .................................................... ...... ... . 
o wartośc i: ...................................... ........... .... ......................... ..... ................... ................................... . 

. . ........ .. . ...... ...... ........ ... ... . ..... .!1..1E ........ DoZYc.-2. 'i ............... ..................... .......... .................. . 
tytuł prawny: ... ........... ... ............. ....... .......... .. .. .... ........ ... .... .. ......... ................... ........ ... .............. . 

.. .. .. ...... ... fY..tE. ....... .D.oi.Y.c..z..Y. ... ............................... ... ................... .. . 
III. 
I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

.......................................... ..... /r.LE .... Do['I..C.:Z.Y. ........ ...................................................... ....... . 

udziały te stanow ią pakiet większy niż I 0% udziałów w spółce: ..... ................................................ . 

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

...... ........................ ....................... .. toE .. ... D.0..F.Y.C.l.'1. .............................. ........................ ..... . 
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów 

.................. ............ ..................... IYJE,. ..... D.Ol'-1..C.:? . .Y. ............ .. .................................................. . 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg1ym dochód w wysokości: .............. .......... .................. . 

...... .......... ....................... ......... rt.JE ...... ooT..Y..c.-i.Y. ................................................................... . 



'--" 

[V. 

I. Pos iadam akcje w spółkach hand lowych z udz iałem gminnych osób prawnych lub 
przedsiębiorców, w któryc h uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcj i: 

akcje te stanowią pakiet większy n i ż I 0% akcji w spółce : ..................................... .... ... ........ ..... . 

..................... ... ................ ...... ......... ltlE .... .DOlY..c.2.V.. ......................... .. ........................... .... . 
Z tego tytułu os iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .. ..................... ............... .... . 

......................................... ........... /( 1/:: ....... D.Ol.Yc.ZY .............. .................... ............... . 
2. Posiadam akcje w innych spó łkach hand lowych - należy podać liczbę i emitenta akcji : ....... ......... .. 

································ ················· ·· lt.·IE. ....... Do.1.~'l.,<;:Z.V ... ......................... .......... ................. ...... . 
Z tego tytułu os i ągnąłem(ęlam) dochód w wysokości: .. ........... .................................................. ....... . 

.. ........................................... lr..t.E .... ... .Do7.Y.C..~Y ..................... ........................... ........ ..... . 

V. 

Naby!em(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Pai\stwa, innej państwowej osoby prawnej , jednostek, samorządu 

terytoria lnego, ich związków lub od kom una lnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - na leży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

..................... .......... ....................... .11'..IE ... .. .D0.1.Y.CZ.'/... ........................... .................................... ... . 

VI. 

l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): 

.................... ........................ /r.1E ... .. P..<2.2fc..-?Y ........................................... : .. .. 
osob iście ........................ .. .................... ......... ....................................... .......... ......... ...... ............... . 

wspólnie z innymi osobami .. ............ ... fł!.Ę ... .DQ7Y.(:?..Y. ............................ .................... . 

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : ... ... ............. .... . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Il I 6.-. ..... .D .oT.Y..<c.~. 1/.. ................ ...................................... .... . 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej 
działalności (na leży podać formę ;,rawną i przedmiot działalności): .... ................................... ......... . 

- osob iście .......... ......................... If.113 ....... Do.T..Y.C..J✓.Y ........................ .............................. . 

- wspó lnie z innymi osobami ........ rr.t.e ...... Doac.Z.Y. ................................. ....................... . 



Z tego tytułu osiągnątem(ę łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ................................... ....... . 

....... ...................................... ...... fr..l.E. ..... 00!.Y..C.2..Y. ......................... .. ................................... . 

VII. 

W spółkach handlowych (nazwa, s iedziba spółki): .................................. ......................................... ...... . 

............. ...... ......... .. . ..... ....... .......... Ił.. i.ć. ... D:2lY..c..2.Y.. ............. ····· ........ ...... ··········• ... ............. ....... . 
- jestem członkiem zarząd u (od kiedy): .............. ........ .............. ........................................... ............... .. 

............................... ... ....... /1'..!E:. ...... .DO..[Y...c..2.Y ....................................... ... ............................ . 
- jestem członk iem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................................. ................. . 

.......... ....... .. ........ . ..... ..... .... ll.1 E .... Do.TY9.,?..'/.. .. ....................... ................................. .............. . 
- jestem członkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): .............................................. ...... ... ................ ..... .. 

................................... D.JE ..... .Do.TY..C. . .Z..Y. ..................... .................... ......................... ............ . 
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................. .......... .... .. 

.................... ...... ·········· ... ... lh.G. .... Do..TY..<:?.Y. .... .......................................... ···••· ........ ......... .. 

VIII. 

Inne dochody os iągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu : .... . /f.Y.fl./f .. 9:../l..0.D~.C.Jl.tf./f..$..P,Qć.,/:1..fl.iz.2:z2/r.f.{./} 
.. :::.N.11:..s1,ę-.c.2.a.v. ..... .. ......... ~.lV!:.-?. . .?..t ..... /r..;;;, .r..[ O .............................. ................................ . 

... V.!e.. llł.-. ..... J.2.0. .D. .rr.rĘ .. &.:P ....... ... .. -:-:. .. 4.QQ.'2.1.: .... ....................... ..... ............. ............... ....... . 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej IO OOO złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, mode l i rok produkcji): .RE.Ji../)J,!:'.[ .. 1, .. l.B..6:.U..ff.(1/' ... 
.. Il OK. ... PR.o Dll. KC..J.i ...... 19.9..~ ... : . .lt 81?.T.O.Ś.c:. ..... s. INY Q.9. N.<2. ()(;:l. ... J.2. .<. Q?.Q . .u.-

ł I <' I ( ( 

....... lfl.(} Z.f !YA Kff. ..... H..S. P.Q/.,. .IY. O.>. .r ..... 1.1.f!-J flT..t.rJ.{f.f/.. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .................. . 

X. 

Zobowiązan ia pieniężne o waności powyżej I O OOO złotych , w tym zac iągnięte kredyty i pożyczki 

oraz warunki, na jakich zosta ły udzie lone (wobec kogo, w związku z j akim zdarzeniem, w jakiej 

wysokości): ... ll?.e..D.Yr ....... N.. .. B.8..li..K.U. ....... :JPdt . .0.2.1.~-.?.DZ.Y./l/.. ... ,łe?.11.11::..5.Y. 
............ lf. .. Kl-1..0.~.t.E.. .... 10., .. 2.2.Q . .).i .... tl..!J.Ł.2ElłS.ltll:. ..... lr...5Po.'i..tros'c 1 

....................... lf.lf Ją.D:...oH.ff: ........ ........................................ ... ............................................ .... ...... . 



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § I kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

.!1.Olllt: .. SY .. :Z.~ .. 1./.,.~!2Q1._ __ o~51iltf _ .. ½1-azat--<2 
(miejscowość, data) (podpis) 


