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Uwaga:

1. Osoba skladajl!ca oswiadczenie obowil!zana jest do zgodnego z prawdl!, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jei:eli poszczegolne rubryki nie znajdujl! w konkretnym przypadku zastosowania, nalei)'
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajl!ca oswiadczenie obowil!zana jest okreSlic przynaleznosc poszczeg6lnych
skladnik6w majl!tkowych, dochod6w i zobowil!zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku
obj~tego malzenskl! wsp6lnosci~ majl!tkow~.

4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejrnuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sciA oswiadczenia zawarte s~ inforrnacje jawne, w cz~sciB zas informacje niejawne

dotycz~ce adresu zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF;SC A ( k'
Ja, nizej pndP;~ny(a), ~~ ~~;s;;~l<qtfui;)""""""""""""""""""'"
urodzony( a) ~ \.0 .9.:~.9 ~ w ..J~Zp .
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If) - FU'21l Ai '" ~.....&U~ ,..•~>J ••• ~ •••• g~........ . 1W~ .

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu si<.(z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodz'lce w sklad malzeilskiej wsp61nosci maj'ltkowej 1ubstanowi'lce m6j maj'ltek odr<.(bny:

1.
Z~soby.pi.eni.<.(~ne: " '. 3 00 if
- srodkl plelll<.(znezgromadzone w walucle polskleJ 0. .. .. _ .
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11.

I. Dom0 powierzch~i:~ ..cfu~~ m', 0 wartosci: .
tytul prawny: ~ CiD~i~ .

2 M· k' . hn' '-"0 UD 2 ' .. lesz anle 0 pOWlerzc 1: ~I m ,0 wartoscI: .

tytuIPrawnYao~tl1l~1,LH~

3. GOSp~darstwo rolne: , dJ.5t ;; ..
rodzaj gospodarstwa: .!.Y.lA.Jt. %.~ ,pOWlerzchnia: .

o wartosci: .

rodzaj zabudowy: .

tytul prawny: .

Z tego tytulu osiqgn'lIem(((lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .

4. Inne nieruchomosci: t
pOwierzchnia.~HM'lf~H...................H...

1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi((biorc6w, w kt6rych uczestniczlt takie osoby - naleZy podac liczb(( i emitenta udzia16w:

4tie.~~H H H ..

2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalei:y podac liczb(( i emitenta udzia16w: .

.tYJi.edoty<Y.l~HH.....H.....H .



IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub:te:~~Ji~C~~~~e.S~i~~~~le.~.s~~~.~.~~I".'.YPO~~.li~~~~ie.~itetltaa~~jl.

...............................................................................................................................................................................

Z tego tytulu osi~qlem(l(lam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: .

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbl( i emitenta akcji: .
'- !'J '"\t.~ Y.tN ~.~ .

V.
Nabylem(am) /nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynalei:nego do jego majqtku
odrl(bnego/ od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastl(pujqce mienie, kt6re podlegalo~~~.it~~~~~I~~r.~~~C.OJ!~S~i~~i~i~~t~~~b.Y.~i.~:~~~~~~~::."':'.::

VI.
1. Prowadzl( dzialalnos6 gospodarczq (nalei:)' podac fonny prawn,! i przedmiot dzialalnosci) :

::::~;~~~t:::::·::::::::::::::::.::::.::::::.::.:::::::::::::

Z tego tytuhl osiqgl1qlem(l(lam)w roku ubieglym przychOd i doch6d w wysokosci: .

2. Zarz'l.dzam dzialalnosci'l. gospodarcz'l. Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

~".sdQ~~~r:~~~:~=~i~:~~~i~t~~~I~I~~'.Ci~:.::::::::::::::::::::::
- OSoblscle .



VII. , .. ". '. JJ "t .
W spolkach handlowych (nazwa, sledzlba spolki ) ~ ~ ~~ .

VITI.
lone dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJ~c,
Z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .

~~:::::::r.roL~J::::::::::::A~:::i~:g:~lR:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.................................................................................................................................................................

j)MdD~ !tOJ.i~ ~ Cie~ t:L5PJ.iiI .

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

m.:!iC7JA:J~~c~~~~:mo~el.i.~~~P:~~~~ji):..............................................•.•......

X.
Zobowi'lzania pieni~Zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tyrn zaci<tgnil(tekredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi,!zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): .,',., 'i'll' :;':';f~'~';""""""""""""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

..................~ UN._.(J.~ .



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .

~~A.f~...~~~Q~l.DA5~1(:~j:;~wosc,data)
.t4t~:4.(l.#.1J!4.".Zr:~'(podpis)


