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1

Uwaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rulrryk.

2, 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 ńająixu
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie m aj ątkowe ob ej muj e równie ż wier zytelności pieńiężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w cŹęści r zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchonrości.
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CZĘŚC A

Ia, niżejpodpisany(a), Q*"bn 4 $*--łł-*, R"scB.[ta ntJą) IlLLęJ putlpl§auy\ąl,..)i|.\{1,1!*.9.r,l,,.L/}śłlr}5Lśłl*ł,,..,,,!.ę"§fl,e.{rt.{..r},Y...,...,..

urodzony(a),c6_.a5 ., l,.35.*y. ::: ::]: ] :]:-::";'::_#ff',H;*::1
(tmrclna i tilzwisko olaz

efiel1*

( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

Po Za?oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U.
z200l r. Nr 142, Poz. 159l oraz z ż002 r, Nr 23, poz. żż0, Nr 62, por. i58, Nr 113', poz.984,
Nr l53, Poz. I27l i Nr 214, poz. l806), zgoclnie z-art,24h tej ustawy oświaclczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- papiery wartościowe, ....,...,..,nrr,.r.{ .ł^\ *r

na kwotę:
^-,e 

&\*r



,\

l. Dom o powierzchni : ...,....,,., ., fr2, o wartości:

tytuł prawny: ..,.,...,.....

2, Mieszkanie o powierzchni: Tk....,. ......ffi2,o wartości: .k,C..1+t3'{T....... ..

tytułprawny,.'...'..'..o&*..,wky.lłłm1...-..rł.opd.I'fie,,,bLL..ibnq
3, Gospodarstwo rolne. ł l t

rodzaj zabudowy:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

łł;ClE ., pq,qp ł",rll...5 śłrtwt.vł_Ą}ły!...lł. *J" 
J

II.

4, Inrre nieruclromości:

powierzchnia: .....,,....,

o wartości:

udziały te stanowią pakiet większy niż l|%udziałów w spółce: .*" .dC*
\^1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....rrrrr4. e\*l

2, Posiadam udziałY w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ......
.ńl

.. nłvt.., d,o.t* sła*l.,,...,l .l



i, Posiaclam akcje W spółkach lrancllowych z uclziałęm gminnych osob prawnych lub
Przedsięb1o{Cow. w ktorych uczestniczątakie osoby - należy póoue liczbę i emiteńta akcji:

.. . /.!l.U....d§f{q,9t^,..l - ]

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0 % akcjiw spółce: ."w .,ł§\ 
^r

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku lrbiegłym dochod w wysokości:

Posiaclam akcje w innych społkach hancllowych - naIeży podać Iiczbęi emitenta akcji:........,,,.......tt. rw6 rJ|r.|*.wą..,. .....

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....,r,.n .ł e\.*r

V.
NabYłen(am) /nabYł mój małzonek, z wyłączenieln mienia przyna7eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

-prawnej, 
jidnostki -ru-oi"ądu

terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej nasiępująci mienie, które podlegało
zbyclrr w d6odze przetargu- naIeży podac opis mienia i datę nabycia, oó i.ogo : ...,,............
,..r.,,&tŁ...ń§!l^d'ł.ł.^ł\l-\

VI.
1 . Prowadzę działalnoŚc gospodarcz ą{nalezy poclctc formę prclwncL i przeclnliot działalności) :

./vlĘtd.... dnk*i.^Ąl,-\

- wspólnie
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Z tegotytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym dochód w wysokoś "i ...t*h. eOlą *, \
{Ą

VII.
W społkach lrandlowyclr (nazwa, siedziba społki l, łi.ę....*f 

X
- jestem członkiem zaruądu(od kiedy): Ą"& Ą -t

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . *ił &\ 
^T

jestenr członkięm konrisjirewizyjnej (od kiedy): .,..r*k {łnlĘY

Z tegotytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś 
"i, 

...ru).ł,..ł,U.Ę.*1

ej lub zajęć,

Ix.

w tym zaciągnieSc kredyty i pożyczki
mwązku z jakim ńarzęnięm, w jakiej



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz
poc-lanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

na podstawie art. 233 §
pozbawienia wolności,

1 Kodeksu karnego za

( nriejscowośc, data )


