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Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne gromadzone w walucie po|skiej:

łĘc,",u-,,

'('xr'' 'ryr'ę'*!:'|!'ę.t''.'ł't.'.tł/.!/''''!{.t''ę.!.?'t'Ę/'ti.'''.'/łtl'ę'i.'.:'łft'iś'€t.ł,.r'ał!.ęę'{.ęr....{...(p.?.3,t('....:.
i: LL:VrBo Iu ovriZR (m iejsce zatrud nienia, stanowisko lu b fun kcja )

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz'U. z2001 r' Nr 142,
poz. 1 591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 1 3, poz. 984, Nr 1 53, po2.1271 i Nr 21 4, poz. 1 806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|ności majątkowej
|ub stanowiące mÓj majątek odrębny:
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- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej:

- papiery wańoŚciowe: ..'..'......... M't'f.''"I>'2'&'9.w
na kwotę: N,i.r:'..'.-ł.ęru!n

tytuł prawny' ,'.''..N'tt7' .. .D.p'Tk'e.?4l

3. Gospodarstwo rolne:

r odza) g os pod a rstw a: .. . JY .l lF. . ..b. .o- P,. I ?!. . ...', powierzc hnia:'.. .' ( I {'.'''ł. p- lj C''?''?'

o wartoŚci :''.'.'...' N !'{'...'.v' ę'rk.c''?.,.

r odzaj zabu dowy: ..... Ąl.,.P.....).a.rk.t..LŁ

tytuł prawny .,.'''.'..... N l.E......,b..0*.(.?. h
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci.' ''(|'{'.,'?.ę ra ęł

4. Inne nieruchomoŚci:

oowierzchni^...........'.?-.I...6.'..y..1.....'..:.).'!.,..

ł) 60 n,Ł
Domooowierzchni.il'''!]'?.'1',,b''v'!.''.''.''.'.' m2,owańoŚci:, ,t) 4vąsMo l c,_ hłr?F*,tYł Lrsró!.łv-os,6!
tytuł prawny: 'źt ttvn*M.,5l4l...-..'h*.v'ePłł','Ł+'.'..bf1łłOry1ułg5!$..

I
Mieszkanie o pówierzchni: ..Mi.#l'..,)p'fk'L?'9'.' m2' o wańości:

l.p.ws", rk ą aniat|.{,P.( ła l v
(miejscowoŚc)

Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie.
nia każdejz rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ..nie dotv.
czv",

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.
jątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równleż wierzyte|ności 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'

czĘŚc A

Ja,nizejpodpisany(a).t(f?t|1!.e.ł'.!:}.łY..Y''rub.'.''''''''
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)



tytuł prawny ' .'''L'r''V'ts,rvyT.|., .ć'.'..:. łl*r.erd.;ęft..,'.''t)'ł'r.q!!y.q)',I',.,.ł?.Ł.ł.Ęl1rą{+.

1il.

1. Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac liczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w społce: ....', M!.Ę.''.łQ.rą.('?:s

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokośct' '.,.k!!7 '.' 'ł.ę ft, C:.?ż.'..

2. Posiadam udziaływ innych społkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałÓw: '.nz-tr.l..ł-c ik'l':łŁ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: .'/]/,l'F''.łQrk'c-?'.ż.'. ,

tv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

.M.',.r'.',.}'ę'.ru'?.ry'

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1O% akcjiw spÓłce: ..'...M.lE....bęrk'q.*.'...

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochod w wysokoŚci,' '.'.'N.|Ł.''.?p'rą..ę.*''

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta auqi: .'klr.'.''k2rq.?.*.'....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,...lV.|Ę"".,łon'ę'l.k'.

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małionek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkow lub od komu.
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktoę podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mie.

niaidatęnabycia,odkogo:.NtF......nOrł.''''''''.'.,

vl.

1. Prowadzę działa|noŚc gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci): '.y.|Ę...',ł.ę.n[.ąź.,,.

- osobiŚc

- wspÓ|nie z innymi osobami .'''.'hti.E......8.ł.ft.03.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: .''M'tE''.'T.QT\'C.2:.1.....

2. Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem prze{staw.icie|em pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na-

|ezy podac formę prawną i firzedmiot działa|nósci.l: '.'..M.t'Ę......b.ę'.tht..*'

- wspó|nie z innymi osobam i ......M. lĘ..... ?.a-Tk'p' 2Ł|.'.,,..'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości.' ..,.''N.tĘ.7.ęrq[,.?.?

VII.

Współkach hand|owych (nazwa,siedzibaspołki): . ly'!'Ę. p'?'.r'!'(.,?ł'.'.'.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..'.'ł{.!'r .tr,ę'th..L.?,'.....,..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,,.N. t. E....'..,fip rk.C łh.

- jestem członkiem kom isji rewizyj nej (od kiedy): ...Nl r'.'',.D' a'ru !-' Ł.v

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokoŚci: .'.'Mt'Ę'".'Łp-rhc ? v

vilt.

Inne dochody osiągane z tytu|u zatrudnienia lub innej d.iałalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych zkazdego tytułu:. .}.4..r.Ł.V').M.l,IZMl€.,...?.kf ''.'.-, h.b p/ł.b.tea

b I F.rd ĘkbrvEe:O L Q Ąo1 ll o



Składniki mienia ruchomego o wartoŚci.powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow mechąricznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkcJ|). .'..!/.a'(lw.ftt.l:.('.'.'f frI'l.łł'|''.'.-'.ł8Q.1.ł','''''ł{t?'r.o-|c.'.''-4.p-.|20.4'.'(..'.'.'.'

x.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): ./.uE Jo.k.(,.2.Ę......

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

'). p.t:ł.;.Yę ! Y-: Pl... !.9..t.Y.
(miejscowość' data)


