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

wypełniania każdej z rub!,lk. 
2. Jeże li poszczególne rubryki nie znaJdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 

,, nie dotvczv". · 
~. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przvnależność poszczególnych 

składników nK1jątko,Yycb, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
malże11ską ,,. spólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o st:mie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gr:rnicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rów11ież wierzvtelności pieni9żne. 
6. W części A--o:,'>,r:tdczenia zawarte są infonnacje jamie, w częśc i B--z:ci-infom1acje niejawne 

dotyczące adicsu zamieszkania składającego oświ:idczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) .... Će.JLV.'1, ... .. ... "hn~«~ ..... . ~.Kó.(,;.s_/:/ ......... ............................ . 
(im/Jnn 1 uJJ:::~o oraz 1rnzwisko rodowe) 

urodzony(a) . j,f.. ó_l'J_ ·. 19f.f .. w . Ji&au.4 . .. 1c.J-Oh. 

po zapoznaniu się 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. 
1271, Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam. że posiadam ,Ycbodzące w skład malże11skiej \YSpólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 

(~~~/ 4,,,_~o1.;e1;.-, .-b, ·ht•f q 

środki pieni<;:żne zgromadzone w walucie obcej: 

....... J...3., .. frP.O. 

. yl';!;d j 



papier:· w:utościowe . 

/Mf ®. ¼i{ . 
....... .... na k"ot9: 

Il. 

I. Dom o powierzchni : .A~Q .. .. m' o wartości: ...... . d~Q ..... O.O.P.1:1.. 
~ •. r 

tytuł praw11y: ..... h/l41,1,f.(;,1.'-.. 
2. Mieszkanie o po,Yierzchni: . m' o "·artości : 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa ..v.o.41 O..-:. ~Q.c/Q_1,1_;1; l~ . 

o wartości i.00.0.00. 1A.. 
... powierzchnia . tf.:f-.. 3.1. .. l,.<.,,. 

roduj zabudowy: p~r_r,~:!!t·'{l; . P.t~<,r;/,. , .~:···•"!. !<.it_ł_t>_k.'J✓• • • • f/.<?:"'.</J .;. ... '1_u_c/r,e_':_ f-':1 '.i></.'"17 
t,tuł prmmy . ... .. .JJ.ipRltJ.l.'ł1rM>1,.r:. .... :~":lc:e_~1f/tQ.. _ ........................ .......... .................. ......... . 
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlarn)" roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 

4. ~::r:.ilfi.t0fl;°f!J0";: 1······,~ ;;;;; t'~f /f;';<! ' C , , ' 

powierzchnia: .. ............. .. IIMŁ- .. ...... P.~.0.vt···· ...... ......................... ........ . 

o wartości : . 

m. 
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, \\. l-.1:órych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

udziały te stanowią pakiet większv mż ł 0% udziałów w spółce: 

Z rege [:tulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglvm dochód w wysokości: 

2. 

!~'.i! . dv.'t4r . . . . 
Posiadam udziały w i1111,·ch spółkach handlowvch - należy podać liczbę i emitenta udziałów 

. .... nM.t .. . ·~¼-~~y--· .. 
Z tego t,-rułu osią__QJląłem(ęlam) w roku ubiegiYm dochód w wysokości : 

..... /bt. ...... J.e~.~···· 
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IV 

l. Posiadam Jkcje 11· spółkach handlo1,·ych z udziałem gminnych osób pra1Ynych lub 
przedsii,biorcó1Y. " któr1·ch uczestnicz,1 t:ikie osoby - należy podać liczbę , emitenta akc_ii : 

·.·.·.·.·.·. ;..1·0··.·.c.,.i·.··l·~.··.·.··.·· . . /h~e "'-1 ~ 
0 

akcje te stano11·ią pakiet 1Yięk~zy niż I 0% akcji". spółce: 

. /JM,( ®1a~7 
Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) " . roku ubieglvm dochód " wysokości : 

2. Posiadam akcje". innych spółkach handlowYch - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

.. ...................... ................ ... ~e .... dc¼vo/- ····· 
Z tego t~tulu osiągnąlem(ęłam) dochód". 11·ysokości: 

V. 

Nabylem(am) (nabył mój małżonek. z...~ączcnicm mienia przynależnego do jego maJątku ~ 
odrębnego) od Skarbu Pa1istwa, innc_j"'""'f)::uistwowej osoby prawnej, jednostek, samorządu · 
terytorialnego, ich z11·iązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: 

VI. 

l. Pr01rndzę działalność gospodarczą (n:ileż,· podać fom1ę prmrną I przedmiot działalności) : 

osobiście . 

wspólnie z innymi osobami 

Z tego t~tulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w 11-ysokości: 

2 . Zarządz:im dzi:iłalnością gospodarczą lub _jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem t:iki ej 
działalności (należ, _IJ◊-d~ć f~~l~'':1~1;~1ot.d~i~l~ln°.ś~i) 

osobiście 



- wspólnie z inm·m i osobami 

Z tego r,tulu os iągnąlem(ęlam) \\ roku ubiegh-m dochód\\ 1,-vsokości: 

VII. 

W spółkach handlowych (naZ\\-a. siedziba spółki) .. .. . ,11,,,ie .. .. do.~1 . 
jestem cz łonk iem zarządu (od kiedy) 

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

j estem członkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): 

Z tegci]~Julu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegl)'m dochód w wyso[<i.'i~J-,--

VIII. 

Inne dochodv osiągane z tyiulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o \Yartości powyżej I O OOO złotych (w przypadku pojazdÓ\\" 

mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): .C-1·r;·~···C:-: .. 3.~~ .3P.A9.S.9.( .... 
,\1;L .. :4'111i.:v7h111

: .. Ru.•1fl: .• ~S9 .. ~0.k ..... Sci:~~4. .. 14ki•0 '1- ·· v.,ft~~•w':1 .Cf 3-r_ .t_,fT!)JJQQOf: 

fr ...... fl:rl!P. ... . l~t_eJe,1J ... JrH.t ... JAOQAt .. .. . ......... .. ... ......... .... ........... ... ....... .... . 

~(H~Q wa~( 'Ht01?. ~ [rfo,..,;, ~:e4~'.~;0.tt. p;si ht~ł}ii..J/ : i¾o~r 
X. 

Zobo\,·iązania p ieniężne o \\artośc1 pO\Yyżej IO OOO zlot\·ch, w t\'m zaciągnięte kred)iy i pożyczki 

o raz \\'arunki. na jakich zostah· udzie lone (\\obec kogo. " Z\\iązku z jakim zdarzeniem. w jakiej 

11,sokości) .Jre.:i/ ,,I M1,tzorrie.r.,Łir\ l}ivi4":< f<e.r1~,;,f_~7J~ ~p I! IJei~iu.:J,e.._ 

-1-





PO\YYższe oś\\·iadczcnic składam świadomY(a). iż na podstawie arL 233 § l kodeksu karnego z.a podanie 
niepra,Ydv lub za tajenie pra,Yd\" grozi kara pozbawienia wolności. 

-~' 
(mic::_j sco"ość. (fata) (podpis) 


