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1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgódne(;*o z prawdą, stardnne$o i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk. i :- /l, / . , j., ,t, , !. ..', .,

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyń:fiżypaań.J.srłrEowa"ia,j$''Iś;i Jnpil"e ..nie dotv-
czvrr.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

..HcD.E.:-tĘl].r.łł]....1>13.'.l.J-)-k]..'.(*jł... \T:Ą,I)rs*ł|W :\Ą,? HLŁl.eł.tł ii:..'* lTn.t.ru&;
i (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeJa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142,
po2.1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr113, po2.984, Nr153, po2.1271 iNr2'14, poz. 1806),
zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięŻne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: '''r;s'X,,, 'Clś)l.

- Środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: '.'...aJi.j.... OlVl

!1.

1.

2. Mieszkanie o powierzchni: .lŁ.f:'.....iłC.L*p:,Łq.........' m2, o wańoŚci: .'f..rH.... LIŁ,k4ieq
tytułprawny:.........'.........''.......]....:.-

3. Gosoodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .........{r(,Ł

4.

o wańości:



1il.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eży podac |iczbę i emitenta udziałow:

r.l I
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o uozijtow.Jv społce: . l{'Łe Cl.pb'łl
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .'..tł:ł:.:)...':,\JiŁĘ.1::;:.< ł

2' Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta uoziałbw:J.r.t'tx .. C.,r0|;.6z"'tr

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci. . .' izrg CJok4i-ł.i{ '.,..j n'}

LJ I'r

lv.

1. Posiadam akcje

rych uczestniczą

prawnych |ub przedsiębiorcow, w kto-

2.

V.

Nabyłem(am)
bu Państwa,

(nabył moj małionek, z wyłączeniem mienia przyna|eŹnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komu-

vt.

1.

na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktorg Podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mie-
niaidatęnabycia,odkogo:.....'........''.Ł3{*e.....*łtd*:l1{['"

*rl

''...iłr,ff ....c). *ł 

ł,',.,J

2.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu' zatrudnienia Iub inną działa|noŚci z
skiwanych z kazdego tytutu:,;{..tq.ł{/frł... jłl**r.r.tł.*i.ł. v,|:},.:./.'....r*.

ditfiaą ł}l,)ś}v;wQO a hĄĄ 
"lX. ,:- I

.?,-,]'Ł1ffi Fa?,H.tii1?i,5il?l..x's-'t'r,i,l



Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyŻej 19.ooo 1łptygh (w.przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy

ó;; ;".kę-, mode| i ioń iroou tcji) : ...........'. .....'.., tąiue''. o'*t'oJ
x.

Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci powyzej 1o'ooo 1ł?iy:!,y..tym 
zaciągn.ięte kredvtv ipożyczki oraz warunki'

na jakich zostały udzie|one (wobec xogo, w lwi ązku z jakiim zdarłeńiem, wiariej wysońotcij : 
,R;k ....afrU'l

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 $ 1

b,"l,JJy run zatajenie piawoy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.

/9,s_9, xgkr

Kodeksu karnego za Podanie nie-

Qr,uł-"
(miejscowośĆ, data)

fuó./r,(
(PodPis)

,I;,:Ąl,"t


