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nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
czv".

3, osoba składająca oświadczenie obowlązana jest okreś|ió przynależność poszczegóInych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością ma.
jątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności 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

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .#...ź..l/.l..{-z4?,ź' #63ł< .....'. W ..,-?f..t;:łr/1?./€.

,2ł:Ą"rrzae.".,.'.t'.../'ź.'(v?2./2//...Z..2.??:ź.2..lZ'Zp7'4ł?a//(/*.'-r#?s..ćr.z,?.-"ź?.r.żł/./",ź:łź'
(m iejsce zatrudnien ia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz'U. z2001 r. Nr 142,
po2.1591 orazz2OO2r.Nr23,poz.22O,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271 iNr214,po2.1806),
zgodnie z arŁ' 24h tej ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: {. (-(.4.':.,............

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: ....ł/./.{..?.€.Z{'ł?r"

- pa p i e ry wa rtoŚ ci owe'' .' . . .',4?. Ć:. . .?. ł rr. (. .łr.
na kwotę: ' .,.t'vź..adz:(.Ct(.

tytułprawny:',a,.|l.ź3?łr.fc.ł:/Ę,zra..al.ź..'.ź?Ź.f..tt..t41ź

tytułprawny:..Ż./:.a's.,re:rriłzę4?*.'.e,zz.a.,#'?ł,ć.zkra,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa:.....ł1/.{'.2.,dZ.r'G?.t powierzchnia:...ź?.Z.41zTrĆt..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci,' '...44../...ź..2.c2:((?..F.

4. Inne nieruchomoŚci:

ll.

1.



lll.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych Iub przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|ezy podac |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałow w społce: ''''.z1/.t..''2.3-{z.(?.r:.
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci.' '.z'/"...2łzr.CĆ<'

2' Posiadam udziały w innych spÓłkach handiowych - na|eŻy podac liczbę i emitenta udziałÓw: fl('/.4,..?'.łz?'(-'r
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci. ...z?.{..2.?.fZ(/,Z.

IV.

'l. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|eiy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcjiw społce: ..'r?E.....2d(r.{.r'
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: 'z1?E.2'c7T..aZ.

2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych _ na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji.' 'ła?.ć1'.2.a7.€.ZF..........

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. ...//Z--..2'.A'(r.?..r...'.

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj mażonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podaĆ opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: -.... .'''..,,ł//€. .2?.Z(k,.:.

vt.

1' Prowadzę działa|noŚÓ gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działa|ności): .....'..'.'....

- oso b i Ści e . . . . . .' .' . . . . . . . .' .,ł./.Ę'. .. .2' ri z1f. . ł Ć(-' .'' .

- ws pó | n i e z i n n ym i oso ba m i'.. .. .,ł/./E. .. aćŻar. (ć(.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: ...zz/ć1..#.Z(.<.<]K'

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na-

|eŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności): .'...'z*/z'ć,...'.2rzz:r.(Ćr.

- osobiście .,'..z(/.ł1.

- wspó| n ie z i n nym i osobam i ..,Ł/..{'.'' 2'4.rtr' r.Ć..(

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .'.z//.F..'2.ó].r7C{.t1.

vil.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): .'.'..ł1/.{...z.. p.Tr..r{''r1'''''

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): '''....,,.''.1?ł/.,..'€. .Za.zF'.t.łK'

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....zł€...a..ł,.ł7'rćE

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): 'nźź{2.ź.zr{.:.(
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości'' '..z/f..ć:'.2.?.zr.€-.K

vlil.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|n9sci, zarobkowej Iub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych zkaŻdegotytułu:-..ź/ź'r/ź/.2...'3.'../,3.źą.'.'źź.tr'l.'?-,...?..,ź,.':1'..,ź*a:'ł'rcz

lX. 2ź-7r Fz"Zzz,zź:r: -ź 79Ć)/ 
-



Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkqi). ....,,.t?'.re'ł/..€,?źą,"'/',łdc7..a.'..'35ppp -

ń2/.a',/aJ?.zzź/ćzzrr/z'z2/?źl?Fźi_'.,ł.ź
x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)i4eć.ł.7.ł.?/ź.Żz?..z.2.r
4/ ,2/ą # .2 ?2?F"/1/2.sa//?/ł? ..r'ź ,7ć/"a,4,,r 2/..-<.2ź-źzt/,4 ?p z3ą -
czĘśc B

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

aft 
"'4?.4.t..ł-.-a,{:t-a.r.s(miejscowość' data)


