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(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj~tkowych, dochodow i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku
obj~tego malzensk~ wspolnosci~ maj~tkow~.

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

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

CZl;SC A

Ja, nizejPOdPis~n~(~J~iJ,bKi;f~~::i'~;;~~~;;=;)"""""'"
urodzony( a) : : r.X'•............................... w Qe. ~ .
~~z~·················································· .

~··············n·····~·········n·················(···· .

..........Qt~ij"" (J'% ~ .lA.~j~~~~;~~i~·~i~·:~~~~·~~i·~k·~·i~'b'fu~k~j'~')""""""""""""""""""""""'"
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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
wchodzqce w sk!ad ma!zenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: .,.,- .

..........................................................................{.f.:.Q9.p.@. .

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: .

. !?~(}:~~~ .

. pa~l~~~~~~s~1~~~:: it.;~d?ij(ji{:: ::::::'.::::::
................................................. na kwot~: .



II. ~
1. Dom 0 powierzchni : 'b'O'P m2, 0 wartosci: 1.~q:.p.~~ .

tytul prawny: ·~·~·ro.1r.tT.~~YJ.cl¢. ma.t~'.ev.b~ t·········· .. ·································· .. ··

2. Mieszkanie 0 powierzchni: m2
, 0 wartosci: mt.e. ~c;~ .

tytul prawny: .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: J~AAe. , powierzchnia: .4.f...~C?'(. .
,. loao.OOO OO~Io wartosc I: / .

rodzaj zabudowy: eit4~. (fJ.d(f:.)~.~ .",.- J -,
tytul prawny: ... ;( f1P.C?.&.. s.kx.SJ:7.()::;.l ...!JJ.~~rM.4k.4.................................................................... _
Z tego tytulu osi<tgn<t1em(l(lal1f)w roku ubi~!ym~przy,ch6d i.Qoch6d w ~YSOkOSC~':... wrhfd. ...:-4)5: fj) ~f1!

. , . ()Ochdd ~ A fJ <3. 1 4 ~/ '14:;) .f oIPplCiIu be. tdrd-dme - Itf Goo, «J2/
4. Inne meruchomoscl: . (f

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

o wartosci: r!!.~~c:.?:t1. .

1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsil(biorc6w, w kt6rych uczestnicz<t takie osoby - nalezy podac liczbl( i emitenta udzia16w:

.................................................................... /b.l e. 4:¢y U1.Af .

2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczbl( i emitenta udzia16w: .

.................................................................l.1?lt @.~ RJ .



IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz<t takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

.................................................................. /.r??e ~~ .

Z tego tytulu osi<tgn<tlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: .

V.
Nabylem(am) /nabyl m6j malzonek, z wyl<tczeniem mienia przynaleznego do jego maj<ttku
odr~bnego/ od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorz<tdu
terytorialnego, ich zwi<tzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj<tce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo : .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.ii!f..:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz<t (nalety podae formf2prawnq i przedmiot dzialalnosci) :

:~~~~;~~i~::::::: :~~'~r:L::::::::::::::::::::::::

2. Zarz<tdzam dzialalnoSci<t gospodarcz<t lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalety podae formf2 prawnq i przedmiot dzialalnosci): .

:~~~~;~c;~·::: :..~'.~ ~ ~:::::: ::::::::::::::



VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki ): .

..... .. n.i~~....u .
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .

{JJ'r:4r.. !P:#!f1.f? ~ ~.:.t?.~.~.QQ~ _................. _
.iltN.rdq!.f?I1.[ ...~ ...t:'..r!.:y~.....1...qArqr!1. .... rq!pff/?(¢!. ..(jedm1lo/c# ::.J.o..~.P8rIi1/

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych.iw przypadku pojazd6w 'OO1J
mechanicznych nalez)!ft,0dac markf2, model i rok prodUkCji)iff'.u.: ~ ..I!J.(.'l.X..Jit!!.r!.'i ..trJ.T.Z..J3.e/a-IU.5~; )'
C.::...?J.~o...~...1B /f.~..~+..6:arne...,z'. ... UJ.11..((.j- ..1?"1f~ 13!PUfJ ..-:~.~?:t.....~..~1P.ttj .....
~eat ..I!f.r4Wf!:]r.(w.tl~.4...~A01Y.'1...taI!fu!i. ' ~..nrJh2. ....rf..~!.O"~} ..~~
fi!dor~/dt,o.~:".Jp.tff)'IM!Z...r='??JpJ,QtI,11«xm1!;.dro.~u/' Of'(
.~1.~f~, 6.J.Mk.a (J..(J!/)~ ~ ~J...c!!j.~~~ ~~·~.~~~ r!!?..'O~
X.
Zobowi'l.zania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): .

:~~::::#I.~~$.~::~::1?~:~:::~-::~:.:::q~:~~4~:::::~~:::~:~4.:~:~:f.:::::::::::::
'<f5~1a.).D ~.}~~~( t:J.R.:M)..J~~~nS? J«~) ~~.~.0?.QI.9..9~...,. .
£ac«;gmitcr d:9..~.Q~o?.c~.! .



o4 .

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

Oedt ~V1 d tJ ~ 0. O~.20(0- f .
........................ / .

( miejscowosc, data)


