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Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana ]est do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełn.ienia kazdej z rubryk.
a
T^:^l
]
poszczegÓlne rubryki nie znaldują w konkretnym przypadku zastosowania,
z.
JeZel1
nalezy wpisać "nie dotyczy",
)
Osoba skiadaląca
oŚwiadczenie obowiązana jest
okreś]ic przynalezność
PoszczeqÓlnych składnrkÓw maj ątkowych, dochodow i zobowiązań do ma] ątku
odrębnego r majątku oblętego małzeńską wspólnością malątkową.
Ą
Oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kralu i za qranicą,
Ę
oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelnośc:- pienięzne.
r]
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
połozenia nieruchomości .
J.

1miejsce zatrudnrenia,

sŁanowisko 1ub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisami usiawy z dnia 2L si_erpnia 1991 T. o ograniczeniu
prowadzenia działa]noŚci gospodarcze1 przez osoby pe}niące funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, PCZ. 6'79, z 1998 r. Nr 113, paz. 15 i Nr 162, poz. LI26| z 1999 r. Nr 49,
Paz, ĄB3, z 200a r. Nr 26, paz. 306 araz z 2Oa2 r. Nr 113, paz. 98Ą i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym lDz. U. z 2OOL r. Nr
IĄ2, Poz.l59i oraz z 2a02 r. Nr 23, poz, 22C, Nr 62, paz. 55B, Nr 113, paz. 98Ą, Nr
153, Poz,I21I i Nr 2i4, PoZ.i806), zgodnie z arL. 2Ąh r-el ustawy oświadczam, że
Posiadam wchcdzace w skład małzeńskiej wspólności ma;a*.kowej ]ub stanowiące mój
majątek odrębny:
-7

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone

w walucre

- środki pienięzne zgromadzone

w

walucie obcej:

- papiery warŁościowe: nie dotyczy
na

kwoŁę:

polskrej:

._.._.,.ą+_ę"_q9F_y.9?.y___..

II
1.
"

o powj_erzcYlni: (dcnr w budowie )..11.ł..m2, o wartości :500000zł (na dzień
ti/tuł prawny: własnośc .ry.ęp._o}.1g. 9. lt.ą; ą.tk o.wą .$i 3 ż.eń.s]<.a.
2. MieszRanIe c powierzchni
ni.e...$p._txę.ąy.. w2 , o wartcści
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodza1 gospodarstwa: ._ni.e. ąg!yę_?y.
powierzchnia:
o wartości:_
rccl ,za: zabudcwy:
Dom

.
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tytuł prawny:
Z tego tytułu osią9nąłe*'*r.*,'"'*

;;;" ;;;";;,;;;;^;

, ;;;;u.;;".i"u.r,

Ą. Inne nieruchomości:
Powierzchnia: ....1).....9.ał.ąłĘ*...łę}.e..ę,+._o.ł?....9..p9lt.:,...?.r..1.Ł.?.,....?.).9=r+ł.Ę.+...,rę.ł.ręąp.xir,.ą....9.
P.o..T.:.0-1.9.

7.Qhę...r..ś-o..+g..9.p9ty.l..9.9.ł. g.ł,...9.).9?.++łr.ą...9..B.o..y.,...9.r..o.?9.9h.ą.,...1.).{łłąłłt3..9..p..o..T.:.

o wartości,...ł.łJ.?9.9..o...zł..,..?.|..1,_e.9.9,99...łł.,...9.).9.9.q99 ..łł.,..!.|..9.9.999...ł.ł.ł...

tytu} prawny'

...ł).rępgły.ł.ą.ę.+.p.p.ę..ś9...?..."..ł.ę.ę.9.r..-...qąj.ą9Ę..._o.ąIęĘlJ.r...?).gępiłr.ł.ą.r..+.ę.ś.ę

P...?..ę=ęśs+...--..łspi}*pę.ę...+ląi.ą|lęgrną...+.ąŁr-ęłęFę.,...9.)...Ił*.ęnq.ę.ę...:..ręp.ę.ł.+.ę.ę.q..ł*ię.tł.ę.ry.ą
pg.ł..ąę.łtęĘe.,....1).ry.ł.ą.ę.łęśg......r.s.p.ę.ł.łgęę..ł+ę:.ą.
.Ę.ę.wa..mał.żeńska .

I1t .
Posiadam

udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

IV"

Posiadam akcJe w spółkach handfowych - należy podać liczbę

akcje te stanowią pakiet większy niż 7Oż akcjr w spółce:

i emitenta akcli:

V.

Nabyłem(am) (nabył mó; małzonek, z wyŁączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
ich związków lub od komunafnej osoby prawnej następujące mienie,
terytorialnego,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia,

od koqo:

nie dotwczv
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z

l

n,,,y^i csobami

a;l"ar."rugnąłem(ęłam)

w roku ubregłym przychód r dochód w wysokości:

Zarządzam dzialalnośclą 9ospodarcza lub,]es-.em przedsLawicielem pełnomocnlkiem
takiej działa_Lności (nalezy podać formę prawna i przedmiot dzialaLności):

- osobiście
- wspólnie z

i

nnymi osobami

Z Lega tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieglym dochód w wysokości:

VII.
W spóikach handiowych (nazwa, siedziba spółki):

nie.do!yęły_.

- jestem członkiem zarządu (od kredy):

: .l""."- .ri""nr"^ ;;.J;

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

(od kredy):

.

.

W

społdziefniach:

.......ł.+.ę..q9 F.y.ę.ły.........

- jesterr, cz}onkiem zarząd,u (od kiedy)

:

- jestem członkiem rady nacizorcze] (od kiedy):

- j;".; ;;r;;;r'"; i..r"i, ;";r,;j;;j ("" ;r;ou,,
Z tego tytułu osiągną}em(ełam) w roku ubiegłyn-r :Jochócj w wysokoś.'r,
3. W fundacjach prowadzących działa]ność gospodarczą:
.......ł.rę..99 -ty.ę.ęy.........

- jestem członkiem zarządu (od kredy):
-jestemczłonkiemradynadzo.";"'.:;;';;,
- jestem członkiem komisji rewizy)ne) (od kiedy):
z t-ega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dochód w wysokości,:

VI11.

Inne dochody osiąqane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej ]ub
za)ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:
.łgT.ę...łł9śł*.i..,?.+...§.+.9?ęł99ś.ę...9§_o.9ł..Ę99.+.e..ę?.ł.ęj...-...§.9 2.,,F9...",ł.,...

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.0O0 złoŁych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, mode]_ i rok produkcli:
...ĘłĄ_r...Ptłłl§g...?.O.].{.._,.?99.9.Q.ł3...-_..ttł.ąęnp.ś.ć_..-_..y.9p9łlg.ś.e_..+.ą.j.ą§Ęoya..p.ą.łżleńska

x.
Zobowiązania Pieniężne o wartościpowyzej 10.0O0 złotych, w tyln zaciągnięte kredyty
i PoŻYczkl oraz warunki t Dd 1akich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości:
1

,

2

,

§.r..e..$i§..Ęlpg.te..c..z..1rli..lt..P§9...?.?.ę.l_ą.9Tl+ęFJ...T...?.9.1g...rgĘg...+.ą...Ę.łę§ę...9.§.9.9.9._o...rł..rępg}.ł.l_ę...?.

PPŻx.ęzĘę..y...P..ł.ą.c.._o.ł.ł}.9łęi..§3.ę.łę...łe.pęg,ęg.o..ry.q..Pę:yęrĘ.q.ry.e..:...:...?ągł9,?.ę.+.+.ę...:..13 i|.§I..zI...
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czĘsc B
Adres zami eszkania
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(mięj scowo śó , data)
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1 Kodeksu
welności-.
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Niewłaściweskreś],ic.
Nie dotyczy d,z.aŁalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zw'erięce1, w fornrie i zakresie gospodarstwa rcdzinnego,
Nie dotyczy rad, nadzorczych spółdzrein:_ mieszkaniowych,

