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Uwaga:

1. osoba śkładająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prarłdą, §tarannego
i zupełnego wypełnienia kźdej z nrbryk.

2. Jężeli posżcżególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, trależy
wpisać ]4i9.!9Ę94].

3. o§oba §kladająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależnośó po§zczególnych
§kładników majątkowych, dochodów i żobo\riązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczeni€ o §tanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania §ldadającego oświadczenie oraz miej§ca polożenią
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niźej podpisany (a) , ......,fu.| ...|.(.?..i..ę.:"l.ł/łt.
( imiona i nazlvisko oraz Ąazwjsko rodolve )

urodzony (a) .,...2?., ,!).(.,:!.!i.!.§.l:............................. w ..-.a'.P.a.rr.i.Ę......

...r*-....,...l.........!.,,....,,,.,,,,.,1,.:,1,,,:,,,,,,,,,.,,,,,1,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,
!n,.e,..1,1olel i,, .U,,J.\i.\,,l, j] lkc,,]

po zapoznarriu się z przcpisami ustaw1, z dnia 8 narca l990r,, o sanlotządzie grrrinrr1,,m (Dz,[I,

z 2001 r. Nr 1,ł2. poz,l591; (lfaz z 2002l, Nr 23, poz.220. Nr 62. poz, 558, Nr 113. poz. 98,1, \r
153, poz,1271 i Nr 21.1, poz,]806). zgodnie z afi, 24h tej ustawy ośu,iadczanl, ze posiadanr
rlclrodzące rł,skład małżeńskiej $spólnoścj nlaiątko\łcj iub slano\\,iące rrlój majątek odrębn_v:

I.

nr k rr n,ę: . ,,



IL

tytuł pra\\.n},i ..,..,,.., . /,,ł..u żlla.ź!.

2, Mieszkanie o pou,ierzchni: ..,,..,,.,,..,..,,,..,,.. nr]. o rvar,tościl

tr,.ll prornr: ..,. . :]r. ,

-./"a./. tl ą................

lI l.

1, Posiadam udział) rl spółkach hirncilorł,,",ch z uduiałeln gmiiil:,ch osób prawnl,ch 1ub

przedsiebiorcó\\,, \ł,któr},ch uczestnic7ą takie osoby nalcżl podać liczbę i efiilenle ud7iałó\Ą:

" " "' " 
-, - - -, -(', -| -, -' - - r -

udziały te stanorvią pakiet u,iększ},niż 10% uclzialów rv spółce:
... ,.... . . . . . . . . , - . t . ., . . . . , , . .

/ Iego tllul ] o.iłl||x]em,eIi-n,s lr.kll ubiegIrll'dci\,,J u -rsn\o*i:

Z tcgo tytu}u osiągną]cm(ęlam) w rokrr ubicgłl,m dochód rl rvysokoścl: ,.,,..,,.,,.,,,,,,,..,,,..,...,,.,.,,,,.
....... .- ---.--.-.,-.----,-|.-,--,,.,r.

l\,.
1. Posiadanr akcje rv sp(lłkach handlou,;-ch z udziałenr gminn_vclr osób prarvlrych lub

przeclsiębiorcóu,. rv kti)Ł"-ch uczestniczą takie osob1, nalezl,podać iiczbę i emitcnta akcji:

ł;;i,

alcje le slalowia paliel rłielszy niz l0oo alcji u spólce: ,....,..,,,,,,.,,.,,..

3, Gospoda§two rolne:



Nab}łem(anr) ( nab.ył lrroj małżonck. z *,y,łączcnienr mienia prz}na]eżnego do jego tllaiątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej palist\łonej osobl, plarłnej, jcdnostek sanlorządu

lelytorialnogo. ich związkót lub od konunalncj osob},pra\rncj następtljące mienie, które podlegało

zbl,ciu rv drodze przetargu należ),podac opis mienia i datę nabl,cia, od kogo :

vI.

1, Prorł,acizę działalność gospodalczą (naleźl, podać f9tmę prarrrra i przedmiot działalności) :
.------.....,..a........."t., l r.,,

- ,,.obi,C.c , . -: ,.- --,-------_

;,;; ;i"; '',,;;;i;."r,"" i . ,., . . i, ,,. , ,

Z tego t),tuhl osiągnąłem(ęłam) \Ą roku ubieg}yn przychód i doohód \r wysokości:

Z tego t_YtułLl osiąglą]em(ęłinr) rł,roku ubiegłl,m dochód rv rlysokości] ..,,,.,,.,,,.,,...,"""""""""",

vII.

W spółkach handlolłych (nazrva. siedziba spólki 1: ,, ,,,/.i>,:,, :l -----:-l"-l.-,.,1l,,,i,-"

2. Zauądzarl dzińalrnścią gospodarczą lub jestem przedstawicielerrr pełnomocnikiem takiej

działalności (nalęży podać formę prawną i pźędmiot działalności):,,..,...........,..,,..,,.......,....,,.......,

- jesien] człol iem zarządu ( od kicdy,):



Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) lv rokr] ubiegłvm dochód \\,§]-,sokości: ,..,..,;]i,l,,-r,_

lub imej dzialalności zarobkowej lub zajęć,

Ix.

x.

Zo boq,iązania p ieniężne o q,alto ści porn żej 1 0 000 złotl ch. \ł, t},m zaciągiię|e kred vt}, i poż\,c 7k i
oraz \ł,arllnki. na.iakich zostab, udzielone (*obec kogo. rv zrł,iązku z .jakim zdarzenien, w jakiej

Składniki mienia nrchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów


