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Uwaga: 
l. Osoba skladając;i oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego 

wypełniania każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnvm przypadku zastosowania, należy wpisać 

,, nie dotvcZ\···. · 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przvnależność poszczególnych 

skladnikó\\' majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową. 

4 Oświadczeni.: o stanie majątk0\\~'111 dotyczy majątku w kraju i za gr:micą. 
5. Oświadczeni .: o sranie majątkowym obejmuje ró,mież wierzvtelności pi.:n iężne. 
6. W części A-m'wiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B-ci-informacje niejawne 

dotyczące ad;:.:s,1 za mieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poiożenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) .. '?.la.&.5.L . . . /./..,u.4'..0..M. ... .. . J.U? .. Ę':,I/..Y.. . ./.4. .. ... .. . ..... } 
v1 . ..,/ . /) ... . 

(imionn i naz"~sko oraz nazwisko rodowe) 

urodzon:v<a) .. L9.. ... -/O. /f!.~5.~ ... w ... .. v.y./e.u.~ .... .5./:<~ 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnvm (Dz. U. z 
2001 r. Nr !42, poz. 159 1: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13. poz.984, Nr l53 poz. 
!271, Nr 2 14 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80. poz. 7 17, Nr 162, poz. !586), zgodnie z art. 24h tej ust:iwv 
oświadczam. że posiadam wchodzące w skład malżeóskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 

środki p ieniężne zgromadzone w ,Yalucie obcej : 



papiery wartościowe 

~? 6~J 
...... na k11 ort;:: 

II. 

I. Dom o powierzchni: ./f_c?Q .. m' o wartości : 
tytuł pra1vm ..... "12!.4'.--!./.J..9.-2.'.<.< .. . 

2. Mieszk:111ie o powierzchni : ............... .. ... m' o 1rnrtości:. 

tytuł prawnv: ... ... . .. 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa ~<?'O&.,-?.q~~ ............ , powierzchnia ............. d.t✓-5..~. /27... 
o wartośc i . ...... ._A'.Qf?...~ .. ?J. ?.?.<.::}--:-:-
rodzaj zabudowy:,,t.,~d'.':./d/C;,2/~ J -·//-'.tJ.C.di.a.,,;~:_q_ .. ;j'ćl/~4'?b,~ 
tytuł prawny: ..... .t.)77..«..,/.0..C?.,J r.. ..... .. ...................................... ................................................. . 

o wartości: 

tytuł prawny: .. 

III. 
1. Posiadam udzialv w spółkach handlow:,-ch z udziałem gminnych osób prawnych lub 

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

udzialv te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spólce: _,L.d.~ .. d~J··'o/ .............. .. 
Z tego r:ntlu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:~.~···~7"~:-- .. 

2. Posiadam udział:,- w im1,·ch spółkach handlowYcb - należ" podać liczbę i emitenta udziałów 

........... .. .. . .. ~c .... ~:-J·7 
Z tego t,ni!u osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglrn1 dochód w 11:·sokości: .. 

. A~ 
.... ...... ... ~ć. .... .a7ć?97 ... 



I . Posiadam akcje 11· spółkach handł0\1·ych z udziałem gminnych osób pram1ych lub 
przedsiąbiorCÓ\\. " których uczestnicz:1 takie osoby - na leży podać liczbę i emitenta akc_ji: 

2. 

V. 

akcJe te stano" ią pakiet "·iększy niż ł 0% akcji " . spółce: 

; ~e~~ t)~Ulu ~s;ą~ll~;~n~(~;~111) \\: r~k~I ::;):: d~~i~ś~i 
~~~;~~~·ll~a·~~.:~·;,•·::1:l~~;l ·S;~l~~~;l·;l~l~:~~ ·nal::t::%b~·;·~:11;t~~t~·~~~j·; .. 

/4/C. c6§J . 
Z tego 1)1ulu osiągnąlem(ęlam) dochód" 1\"ysokości: 

.. ..... ~ .c /o.&·77: 

Nabylem(am) (nabył mój małżonek. 2.....,.1Wączenicm mienia przynależnego do jego majątku _____ . 
odrębnego) od Skarbu Patistwa, innej ~"j):ióstwowej osoby prawnej, jednostek, samorządL1 
terytorialnego, ich związków lub od komunalmcj osoby prawnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu". drodze przet:irgu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: 

VI. 

l . PrO\rndzę działalność gospodarcz.ą (należv podać formę pra\\~1ą 1 przedmiot działalności) : 

~ .. c doyd 
osobiście .... ~e.<06-J 
ll"Spólnie z innvmi osobami 

Z tego t~1ulu osiągnąlem(ęlam) 11· roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc i : 

......... ~;.., .✓-ó&·~ 
2 . Zarządzam dział alnością gospodarczą lub jestem przedstall"icielem, pełnomocn ikiem takiej 

działalności (należy podać formę pram1ą I przednuot dz1alallJOSC1) 
. ~.c aaj-y 

osobiście. . . . . ~C- «'g-~ 



- wspólnie z i111ffmi osobami 

Z tego r,tulu osiągnąlcrn(ę lam) ,,. roku ubicgh·m dochód ". ,,ysokości: 

··· · ·· · · · · ··· · ··· ·· · · · ·· · · ·/U/Ć. ... do6u 
VII. 

W spółkach handlowvch (narn·a_ siedziba spółki) .. . ~IC. @{!jtJ .. 

jestem członkiem zarządu ( od kiedy) 

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... ... .. ~C:. .. ~&J· 
·· ····· ··· ······· · ···· ·· ·· ·· ··· · · ·· ···· ····· ·· · ·· ·· · · ·· ..... . 

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .. . /4:(c, .. c:6.j/J .. .. 

VIII. 

Inne dochodv osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaj ęć, z podaniem 

kwot uzvskiwanych z każdego tytułu : 

····· c./2.'~(J .. /,:?.r./4;7,??. 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o ,,artości powvżej IO OOO złotych (w prz,·padku pojazdó11· 

mechanicznych należv podać markę, model i rok produkcji) : ~e///!15!_1/("r.,/ ...... ~.J,?.J,:Jq 
.. /f2y...2/Ą ..... //22?.c. ) .......... ......... .......... ................ ....... .. ... -✓LO.a:J,.--
···· c;:79 ?wk .. .. Zl'/Zc . /200:),r) ..... ~2,c?L>i]-
···· ··Wm. .43/0. /Pa, .......... ................ .. . ... ~i:..?.J::J9_ 

X. 

Zobm, iązania pien iężne o wartości powyżej I O OOO złotych, w tvm zaciągnięte kredyty i pożyczki 

oraz ,Yarunki. na jakich został\ · udzielone (,,obec kogo. \\. z,,iązku z jakim zdarzeniem. w jakiej 

,,,sokości ) : .. .. ... k/e<5-.-I-: .... /D,42/.Pz::,aJ .. .......... /.Lt2??e:;,. .. ~ .. . 

.j 





Powyższe ośll"iadczcnic składam świadomY(a). iż na podstall"ie arL 233 § l kodeksu karnego za podanie 
1tiepr:rn·dy lub zatajenie pnmdY grozi kara pozbawienia ll"Oiności. 

(mii;:_jsco\\·ość, dat..1) 

5 


