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Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisać "nie dotyczy''.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńająitu
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie maj ątkowe obej muj e równie ż wierzyte|ności pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w cŹęści ń zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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Po Za?oznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z2001, r. Nr l42, Poz. I59l, oraz z ż002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr I53, Poz. I27I i Nr 214, poz. l806), zgodrrie z aft.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wclrodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:
s root<l n t e']u'" "_o:' 
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- papiery wartościowe: ..,.,......,,. .m"ę rl*.\ry

na kwotę: trą ł.. §,tlą.



2. Mieszkanie o powierzchni : ........,.:..,...,..,.. ffi',

o wartości:

tytuł prawny: .,..

III.

l , Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osob prawnYch lub

::::::]"]::* 
* 

:*1i::__ ifi?;:fi : ::: _::]:" 
podać liczbę i ęmitenta udziałów;

:.l..;;;ą.......,

udziałyte stanowią pakiet większy niż lfo^udziałów w spółce: .......rr'".ę. "tU.łłrąj

;;-;;" ;;;;,;;;;;-il;-* ;";;;;;;;;.; ń*,,)i !i,ń,

2, Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów: ......

^^,.t..,.d" 
_tłą

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .,,....W.9 ,lrbą
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IV.
i, Posiadam akcje w spółkaclr harrdlowych z udziałęm grnirrnych osob prawnych lub

przedsiębiorcóu,, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż I0 % akcjiw spółce: ......,.....mi.ę..,.d".t:rĄ.
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Ztegotytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, 
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V.
Nabyłem(am) /riabył moj małzonek, z wyłączeniem rnienia przyna7eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbycirr w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : .....,...........

Ę\Ą

Vl.
l, Prowadzę działalność gospodarczą(naleĄ podać forrnę prawną i przedrniot działalności) :

- osobiście

- wspóInie z innymi osobami ,ń.(.....P.bhUY1

Z tego ty'lułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .......................

2. Zarządzam działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,....,,,..,..

- osobiście
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

. ,yne,,,,rJ"h:r3
vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......,.,.,.... N(.,.....ę.Ltł%

jestem członkięm rudy nadzorczej (od kiedy): łw..ę.......rłh.tw

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: ,,..,.,,.ful d"fu.W3

VIII.
Inne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnięnia
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

Ix.
Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdó*-
mechanicznych należy podac marlcę, model i rok produkcji): .,....,..

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
oraz warunki na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,

pożyczki
w jakiej

wysokości):

łltę oLrby



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz
poclanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

na podstawie art. 233 §
pozbawienia rvolności.

1 Kodel<su karnego za
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