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MAJĄTKOWE

Uwagai
'l. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego Wypełnienia każdej z rubryk,
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym prżypadku zasto§owania, należy

wpisać ,,nie dotyczy".
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pĘynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiążań do majątku odrębnego i majątkt]
objętego maźeńską wspólnością rnajątkową.
ośWiaclcżenie o 6tanie majątkowym doiyczy majątku W kraju i ża granicą,
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje lównież wieżytelności pieniężne,
W części A oświadczenia zawańe są informacje .iawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchoności.

czĘŚÓ A

4.

6.

? łt, t.t . l,vDłHp' ftińa,ł"ł, lndlzł,'/^a
i;;j";; ;;i;".; §,1,'!,fl;ł ;{ Ś, ;; ;;: ;;:;

po zapoznanlu się z pżepisami usiawy z dnia 8 Tnarca 1990 r, o samożądżie gmlnnym (Dz. U, z 2001
r,Nr142,poż. 1591 oŻz z 20a2l. Nl23, paz. 220, nl62, poz, 558, Nr 113 poż 984, Nr 153 poz,
1271 j Nl 21Ą, poz, 1806), zgodnie z an. 24h źą ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w
skład małżeńsklej WsPólnoścj majątkowej lub stanoW ące mój mająiek odrębny:

l.
Zasoby pienięzne:
- śroo<ipienężne zgromadzone w wa]ucie oolsxlei {?:Q.d2.4...Ą.źB4.al1?Iż.a..n"a/zę*},>

- s-oo<l Dlenlężne zgromaozone w wa ucie obc ej:.... ..l'|!.....doh.rł:., (q
- oaplery wartosclowe: ...r!J.ę.. q.a./,t.?l.. ,]a \Wotę: ,, ,,,uU
|ł. 

oom o powlezcnni, ...?.?z......, rn', a wał,oscl:.......?O_,, a,C7_, i
tytuł prawny:,, U a iłÓ|x|o* * noł,., nal-Żen ł..a..

2, M jesżkan ie o powie ż cnnl: .ł1.(|9. ,dQ.l7.?.trn' , o wanoscl:

tytUł p.aWny:

3, Gospodarstwo rolnei

radnego gminy
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Posjadam udziały W spólkach handlcv/ych ż udżiałer] gminnych osób prawnych |ub
pżedsjębiorcóW, W których ucześtniczą tak]e o§oby - należy podac liczbę i emitenta udz]ałóW

,......,.... n tb.......deźa<,(l ,4"
uoziayIestanowlapakierwę.szynlz''oooudzialowWspółce: ....n!Ł....do./1,, _J _____________(l al

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegły.n doChód w Wysokości: r.|ę.. __ę_żląp-żęlęn.|,J

2, Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać ljczbę i emitenta udżiałóW

U.
1.

Z lego lyrul, os:ągląlemlęłam, W rok_ Uoiegl}n dochóo W Wyso<ośc,, ..rlę..Qź/.?i_r_-l_|€__r'
L]

Posjadam akcje W spólkach hand owych z udzlałeń gminnych osób prawnych lub
pżedsiębiorcóW, W których uczesiniczą takie osoby - naleźy podaó ljczbę ] erritenta akcj

akcje te stanowją pakiet Więkśzy niż 1o % akcjlw spotce: ..!1,|.'(,,.,,dĄrź "

Z tego tyttrłu osiągnąłem(ełafi) W loku ub]egłym dochod W wyso[ośc __łrb---(ż/ą.ęża,|ęm,,q
Posladam akcje W innych spółkach handlowych - na|eży podac licżbę i eńitenta akcji: ,,,,,,,., .,,,,,

Z tego tytułu osjągnąłem(ełarn) W roku ubiegłym dochód W Wysokości| ?J.|.ę,,,.O2/bpłq.E(..
V

Nabylem(am) (nabyl mó] małzonek z Wy]acżen em menia prżyna]eżnego dojego mająiku odrebnego)
o0 sKarbu Panstwa, lnne] pansMowej osoby prawnej, jednostki samoźądu terytorialne9o, ]ch
związków jub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, kJóre podlógało,,z'byciu w-drodze
o7etalgL - na ezy oodac op s -T'e- a idalę .raoycia, oo kogo: .....r..le...łLluleŻł.. ............ 
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- osobiśc e ,, ,,,,,,źle,,, dłh.!a,ł....1.1 U
-wspó,nieżlnfyn osobani ,,,,,źXł, ..C/Q/l/..l _-- ---(/ a/
Z tego iytułu osiągnąłemlęłam) w roku ubiegłyń przychód i dochód W W ysokaśai: .rle___aźlzśł"ql€ n1,(/ ,

2. zażądzan dżiałainością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó iormę prawną i pzódmiot działa ności): .,,,.,,.,,,,,.,,,,,,,.,,

- osob,ścle ,,, ------ lrle....dą.{1.(.a}(,] 0
- wspólnie ż ,nrym osoba.r,_ _____-..l1K: d_4.ęł"<J ,J

Z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dachód w Wsakaści: .Ęla...a2|ęr?2ęhm.....
Vll. U

W spół^ach 1ano,owycn {-ażwa sieozioaspó+l)..rie. dds_rl.r..... ... .qU
- lesteT czion<,en zaĘądu (od kleoy/, .__ __tll(. _ iealc fl.- V,, jestem członkiern rady nadzorcżej (od kiedy): ....n Ę....,l.e_,ó/en.).

.V- jestem członklen Korrjsji .ewży.ne. (od (eay). __ _n_e__-rl e."1P]1?

Z tego tytułJ osiągnąłern(ęłam) W rok! trbiegłyrn dochoo w wyloroscl: ,,l tę ca_ pt.ęien
Vlll. U

lnne dochody osiągane z t},tułu żatr!dnienia Lrb innej dzjałalnościzarobkowej lub zajęc, ż podaniem

1, Prowadzę działa]ność gospodarcżą (na]eży podać formę prawną ] pżedmrot dżiałalności)] ,,...

kwot uzyskiwanych z kaźdego tytułu:

,.,ded1Ą ł xołrao/n1ę ą :. 1E, !_l/l;4_,:/- ...

|x.

składniki mienia ruchomego o Wańośc] powyżej 10,o0o zł (W prżypadku po]azdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok prodirkcjj):

ęełll2ńóC *z:k:v. . V// ,?_ąłspł ,łaźB r- , łę.frlł/a2ęę!_i,7ał.2,-ł"
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x.

zobowiązania pienięzne
Warunki, na jakich zostały

o Wadości powyżej 10,000 ż], w tym zaciągnięie k.edyty i pożyczki olaz
udzielone (Wobec kogo, W zwiąZku zjakim zdarzeniem, w jakiej Wysokośc]):

n ip o|oł" cz"- q,]

czEsc B

Powyższe oświadcżenie składam świadomy(a), iż ła
za podanie nieprawdy lub zatajenie plawdy 9rozi kara

Gedoęę Pź ęł,4o1€t.
( m]elscowość, dal.)

podstawie ań,233 § ,l Kodeksu kamego
pozbawienia wolności,
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