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Uwaga: Ly"ffę]lo*. .. \łlsł.'iĄ^.Y,
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jdst do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-

nia każdej z rubryk.

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

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynaIeżność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ńb.
jątkową'

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

5. oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz mlejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A

t.

Dom o powierzchni:

tytuł prawny: ....,...,.......''.......

2. Mieszkanie o powierzchni:

tytuł prawny: .......''..'.'......u.ry. jL.'n' .a..t.x.i. |*'ł'J'.i'.ę-ń'p.'tt'ęr

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci: ..'......''.'..'

4. |nne nieruchomości:

il.

1.

powierzchnia:

o wartości:



tytuł prawny:

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbQ i emitenta udziałów:

''.,,',N'.|.''.' el,,o! b zł,

tv.

'1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorców, w kto.

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małionek' z wyłączeniem mienia pzyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyp|^! w flr'ofl7e przetargu - na|eŻy podaĆ opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: ..............H.

....vn,ę''.'... pł,a.I.,5.w, 
5,.........

ełąomocni|iep takiej działa|ności (na-
lM'ę'......o,wi 5n 3

vilt.

Inne dochody osiągane z tytqłu zFtęu{nienią lqb tpnej dziaia|nośęi zarob(owej |yb zajęc, z p.oQaaiem fiwot ęy.
skiwanych zkaŻdejo tytutu:.d.orh'ałL .'7 'tif t[g..:-ł.ł.ł.yel,u^ł.ęry;,ł).źI9.,ył ii;''Ji.ć't;sŁ.
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyŹej 10.000 złotych (w pręyppdku pojazdÓw mechanicznych na|eży
podaĆ markę, modelirok produkcji): . . ....'.. ......''.u.9''. fl,ffi5n3. . . 

' 
. .'..'

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oręz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): ...h*.g....dd'.' *ą}

Powyższe oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

(; rl, l/ui lq.


