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Uwaga:

1. osoba składaiąca oświadcz€nie obowiążana jest do żgodnego e prawdą, §taEnnego i zupelnego
wypełnienia każdoj z rubryk.

2. J€żeli po§zczególóe rubryki nie znajdują ,,tr konkretnym prźypadku za§tosowanla, należy wpi6ać Ędotvczv",

3. osoba §kładająca ąświadcżenie obowi€ana ljest określić pżynależność po§zczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąań do majątku odrębrtąo i maiątkq objętego m;łżgńską
wspóhością mająikową.

4 oświadczenie o stanie mdątkowym dotyczy majątku w kĘU i za granieą.
5. oświadczenie o stanio majątkowym obejmuje równi6ż wier.yte|ności pieniężno.
6. W części A oświadcżenia zawańe są informacje jawne, w częśGi B zaś informacie nie.iawne dotyczące

adroau zamieszkania §kladarącego ośMadczgnie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, n,ŻeJ podpisany(a), 
.M,- Lro_R-F. ,.^].,,,tsE_A Tp -,Ą(LlBoh5{A lo. BlAcdol4Tc_,..----łiiii1,6ń; 

ń;rił|śi,o,ói;;ióiliśłóii;ról'i6i*-
urodżony(a) 13. 11. 1983r. WE WŁocŁAW&U

B]URo FAci!ł-KcriE JOĄ\Njl- FoISADNA - REFERENT Ds. (s]EcolroścT

sa]iT-r; i_i!:n!
1nriejsce zalrudnienia, stanowisko lUb runkcja)

po zapoznaniu się z prżepi§ami usiawy z dnia 8 marca 1990 r. o sańorządzie gminnym (DZ, U z2oo1l,NflĄ2,
poz.l5g1 alaz z 2002 (. Nr 23, póz.220, Nr 62, poż, 558, Nr 113, poż, 984, Nr 153, poz. 1271 iNl214, poz.
1806), żgodnio ż ań, 24h lej Ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodące W sldad małżeńskiej wspólności
majątkowej ]ub stanowiące mój rnajątek odrębny]

I
asoby płrnięż€:

-środkj pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: ? o00,0O

- srodł, pieniezne zgrornaozore W waluc,e oDae.: :

- papiery Wańościowe: ]i]. !aT.:aż-]

na kwotę:



ll.

1, Dom o pov,/ierzchni: .., . .,,,|:_i.,:.-j..,-':: m 2, 
o wańościi

tytuł prawny:

2, l\łieszkanie o powierzch|ri: ,. .,,,}_:,_...,;]?_l-],:_]-] m2 c\Ą€ńości:

tytuł prawny:

3, Gcspodarsiwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: §.l-E Do]YcZY . pcwiezchniai
o wańoścj:

rodzaj Zabudowy:

tytuł prawnyI

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód i dochód w Wysokości:

4 ]nne ni-^ruchomości:
powierzchnia: I:i D]liażY

o Wanośd]

tytuł prawny|

ll.
1. Posiadam udziały W społkach handlowych 2 udziałem gminnych osób prawnych lub

pEedsiębiorcóW, W l(órych uczestnicą takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenia UdziałóW;

NlE DoTYcZY

udział te stanowią pakiet Wjększy niż 10% udziałów W spó]§e]

Z tego ittułu osiagnąłem(ełam) W roku ubiegiym dochód W Wysokości:

2 Posiadam udrały W innych spółkach handlowych - należy podać ljczbę i emitenta udziałów;

Z lego tytułu osiągnąłem(ętam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

lV,
,1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gmjnnych osób pra\łnych lub

pżedsiębiorów, W ldórych uczestniczą takie osoby * naleźy podać liczbę i emitenta akcjiI

N]E DoTYczY
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akcje te stanowią pakiet Większy niż 10olo akcjiW §półce|

z tego tytułu osiągnąłęm(ełam} W roku ubiegłm dochód W Wysokości:

2. Pcsiadam akcje w innych spół<a.h handiowych - naieży podać liczbe ]emiienta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegrm dochód W Wysokośd:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z Wyłączenjem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedn;§tek lamożądu
terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej osoby prawnej nisiępujące mienie, K'óre
podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podaó opis mienia i Óatę nabycia, od kogo;
NIE DOTYCZY

Vt
1, Prowadzę działalność gospodarczą (naieży podać formę prawną i przedmiot działalności)|

NlE DoTYCZY

,osobiścię]

-Wspó]nie z innymi osobami:

Z tego t}.iułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wv§okości.

2, z?żądzam dzia|alnoścĘgospodarczą lub jestem pżedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naleźy podać formę prawną i pżedmiot dziablności):

.§._r_E_,,_D-,0,-T.,I_-C__Z_Y_,..,,,,,.....,.,

- osobjściej

z tego tytułu osiągnąń(ęńŃ ;"kil;i;ófi ń;ń;J il;;ffi; ó;;i;;],-..*
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-Wspólnie z innymi osobamil



Vfi.

W spclkach handlowych (nazwa, siedzjba spóki): l::i. li ...;:.

-jeśem członkem zarządu (od kiedy):

-jesleri człoaĘi9- komisj .ewży,ie ,oo l. e:v

Z tąo tytułu osiągnąlem(ęłam)W roku ubległym dochód W WyEokości:

V[l.

inne dochody osiagane z iytułu zatrudnienia ]ub innej działalności żarobkowe] lub zajęc, z pcdaniem
kWot uzysk]Wanych ż kaźdego t}łułu: ,,"]!]i=,:jill:,,,!_:,a;]].. :.*l-l,,.,.,.,.,;:,ll,_1:...,

,,",,,:_ż=.,,:_+::l:,,,j._._:;:_ZJ,_.,]i:9,_:,,,.'r,_:_:.]]l,,:,..i ,l\ :q:.].Ę _ I:. ] l!]., }] ,E ;; ._Z.!,:-)-l] ;P....,.]]].ii

Lol.ń!\,Ą CRUPA DZIAr_,LIiriA 'Z Nl}iI ltiARTo" 50,00
_,ń:-rJ D,,D-ECZ:, , DJ c:ZN .J ,i: Ilr 5]\r F5
B]'U'Ro RĄcljiJ'llĘoł]E JoAlrNĄ ĘoDsAD\Ą 8 09]/60

składniki rn]enia ruchomego o Wańośc] powyżej 1o ooo żłoiych (W przypadku pojażdóW
mechanicznych naieży podać malkę, moo'el irok prodUkcji)i ,,,]!__ij,i]l-'JĘL,.._]:-:!i.,_j ::-!l,,,,,.,,,,,, ,

!l!,,żi!, ] : i l]]] .li:.-:łi]. s._.]ś a :' ._] ]']ei : ł.

x
- Zobowiąania pieniężne o Wańości powyżej 10 oo0 złctych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki, na jakich zosfa]y udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jakiei
wysokoś6i): NTE DoTYczY

D(
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