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Uwaga: 
l . Osoba składająca oświadczen i e obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego 

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

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

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
malże1i.ską ,, spół n ością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątko,,~,m dotyczy majątku ,v kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obej nrnje ró,,11ież wierzytelności pien iężne. 
6. W częśc i A- oS\, radczenia zawarte są informacje jawne, w części 8-z::1:;- in fom1acje niejawne 

dotyczące ad;'cs;1 za mieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położen ia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) .. .;J.o..n .... ../J.(eJO(L/.~N.J .......... /4J4( ljw._t_(l: .. ....... . 
(imiona i 11azw1)ko oraz nazwisko rodowe) _ 

urodzony(a) ... ... 03 ... Qf ,1}/ 6.9.?· ... w . .. l{yutn.t.~ .. . t./pł,:;/t.fj ~. 
···· ·•···· ········ ··· ·· ····· · ·- ······ ·· 

.. ~det.101:/✓.o .... qpf..qę ) 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fonk:cja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr l42, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 
1271 , Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 7 17, Nr 162, poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam_ że posiadam wchodzące w skład malżet1skiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne : 

środki pieniężne zgromadzone ,,, walucie polskiej : 

środki p ieni\:żne zgromadzone w \\a l ucie obcej : 



IL 

l. 

2. 

papierv wartościowe .. . ...... .. . . 

.. ... na k\\otę: 

Dom o powierzchni: 15.Q ... m= o wartości: . .... .. . /fC?.J?QQ .J:?. 
,-- 15' -,'4, 

tvtul praw11y lJ.łfl.OtlJ.t<Jmv C /l.??.{J,(/'(f.r7J. .tf9-: 

Mieszkanie o po\vierzchni : ...... .. m= o wartości: 
' tytuł prawny: . . . . )JL( efi.otyC.'t:f::j. 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa . ,yqp({)IJ.fJJ!l.rć?. ..... powierzchnia .. /(}_/ :!z..{ 1.iSl_ 
. · ·. JSO OOi10 -o wartosc i .... ...... .... .. · ....... .. V ... .. rt/t. ....... .... ......... ........... .............. . ...... .. ............... . 

rodzaj zabudowy fJJt<i6(!.?t.v l JPQp.d.Qv.r.t:f~ f · .dam. . /.?T>lb.u..tv.i/4:rf 
Mul prawnv iJJp.9.fklf?.t!J0?7.9??. , I.P.7..41..2.ć'.tJJ.~,9.,-. 
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam)" roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 

4. Inne niemchomości: 

powierzchnia btlcf!ft1elc J;t-.1,,(e.Dz/'.!o.J?r;y ~..2.21!!?. ~ 

o wartości . a2.0..J!)(,!)Q. r'f:L 

III. 
l. Posiadam udziały w spółkach handlowvch z udziałem gminnych osób prayv11ych lub 

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

udziah· te stanowią pakiet większv niż I 0% udziałów w spółce: 

Z tego ~n1lu osiągnąlern(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

2. Posiadam udział\· w umych spółkach handlowych - należv podać liczbę i emitenta udziałów 

./4!.f. .. . <?f.<Y.Jlt?ff 
Z tego t,tulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglrn1 dochód w \wsokości : . 



IV. 

l _ Posiadam akcje \\- spółkach handlo\\-ych z udziałem gminnych osób pram1ycb lub 
przcds iębiorcó,Y_ " których uczestniczą takie osob, - na leż,- podać liczbę i emitenta akc_j i: 

t11e' ()/at;Jt/%f 
akcJC te stanO\Yią pakiet "-iększy niż 10% akcji"- spółce: 

Z tego t)tulu os iągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: __ _ 

2_ Posiadam akc_je " - innych spółkach handlowych - należv podać liczbę i emitenta akcji 

---- ------_ _.{11.t' ___ _ -~(o.fy.t:t-fj --- ------- ---- ---- -- --- ------- --- --- ---------- ---- --------- ----- ---- --- ------------ ---
z tego t)tulu osiągnąlem(ęlam) dochód,, \\"vsokości : 

V. 

Nabylem(am) (nabył mój małżonek, ~ączenicm mienia przynależnego do j ego ma_jątku ______ . 
odrębnego) od Skarbu Pa1istwa, i1mcj jJ:i11st\\-owej osoby prawnej, jednostek, samorządu 
terytorialnego, ich Z\\-iązków lub od komu11al11cj osoby pra,rnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis rnieni:i i datę nabycia, od kogo: 

VI. 

l _ Pro,Yadzę dzi:i lalność gospodarczą (należy podać fom1ę pra\\~1ą i przedmiot działalności): 

osobiście _ 

\YSpólnie z innymi osobami 

Z tego t)tulu os iągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w \\")-sokości : 

2_ Zarządzam dzi:ilalnością gospodarczą lub jestem przedsta,Yicielem, pełnomocnikiem t:ikiej 
działalności (n:ileży podać formę pra\\"11ą i przedmiot działalności) : 

osobiście _ 



- wspólnie z innymi osobami . 

Z tego tytułu osiągnąlem(ę lam) n- roku ubiegh·rn dochód w \\YSokości : 

VII. 

W spólkacli handlo11, eh (nazwa. siedziba spółki) 

/Jl ( (D{J.fJtr;t 
jestem członkiem zarządu (od kiedv): 

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedv): 

jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : 

Z tegó~:Ę:.tulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglvm dochód w 11-:,sofos]:i: 

VIII. 

Inne dochody osiągane z tvtulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 

poom'.~iJ. ... ~ .... ffiuf.u ... l,;p(q:f. pdoJ.4« ... t?o.lPfr .. J.r: d:O~J/P. .. ; )~l.ir 
····· ·· · ·- ···· · · 

efte.w J fjftuu l7t4f/C:('.t!~'.jltkfc4~~-. o.ac:ft,go 5((} tC. 

Składniki mienia ruchomego o 11-aiiości powvżej l O OOO złotych (w przypadku pojazdó1Y 

mechanicznvch należy podać markc;. model i rok produkcji) : .... ........... ...... .. ... . 

~t:tt. t.?thp ol ... r,/atlgą5łi ...... ~ .. l'!rr.c.rd~ .... /-f.ś.'1( ?::. . . ~ f c[ qco u 
o.zy.~,rc. ....... r~ .. 8:>.o ............... t..r.ttlk ...... = .. !.B..~<2<?.~ .. . 

X. 

Zobo\\·iązania pieniężne o 1nrtośc i po11Yżej IO OOO złotych, w tvm zaciągnięte kred~iy i pożyczki 

oraz 11:.irunki, na jakich zostały udzielone ( " ·obec kogo_ ,, związku z jakim zdarzeniem_ w jakiej 

\\1sokości) :f<,'l'f.()f;j/ .. /Jj?, o3DC:tJ?USfj H. )3__$$ lf.. J{ 





PO\\Tższe oś\\·iadczcnie składam świadomY(a). iż na podstawie art. 233 ~ l kodeksu karnego za podanie 
nieprmYdY lub zatajenie prmYdv grozi kara pozbawienia ,,-olności. 

!JueucfrQ t)ą&)Q }J}0?.dl/J6iJ . 
qmicj sco"·ość. data) 
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