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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

i zupełnego wypelnienia każdeJ z rubryk.
2. Jeźe|i poszczególne rubryki n|e znajdują w konkretnym pr:ypadku zastosowania, należy

wp|sać,,!il€ dottfczv',.
3. osoba sktada|ąca ośwladczen|e obowiązana jest okreśt|ć przyna|eżność poszczegó|nych

składn|ków majątkowych, dochodów l zobowiązań do maJątku odębnego i majątku
objętego małżeńską wspó|nością majątkową.

4. ośw|adczenie majątkowe dotyczy mąjątku w kraJu iza granicą.
5. oświadczenie maJątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacJe jawne, w części B zaś informacje

nlejawne doĘczące adresu zamleszkanla składającego oświadczenie oraz mieJsca
położenia nieruchomości.

czĘśÓ A

Ja, niżej podpisanyt"l' .....ffi $.ń.l,h ..'Ą.dłun
(imiona i nazwisko oraz naałisko rodowe)

.. *''... },{.i.ę..0lJ.Vr Q

(miejsce zatrudnieni a, stanowisko lub funkcJa)

po.zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r:. o samoządzie gminnym (Dz. U.
?.2q1r. Nr 142, poz. 1591 orazz2OO2r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz. 5-58, trtl lts, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w sklad matżeńskiejwspó|ności majątkowej |ub stinowiąie mój majątek odębny:

l.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w Wa|ucie po|skiej:

, t  n  \- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ',...,,,,,,' ',-1.ąL.u..'a}oĘwq
(t t)
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3. Gospodarstwo rolne:
f, o,to2 ha-

l .  n ^ / )Z tego b/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i doctród w wysokoścl: .H...9.Q?..:.,'
4. |nne nieruchomości:

r f \ !

owańości: .....:tnŁ.'d'{Ął0gM.
ua

ilt.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub
przedsiębiorów, W których uczestniczą takie osoby - na|eży podal tićzbę i emitenta udziałów:

:ffi.ą...&oJv.knł.{.
0a

udiaty te stanowią pakiet większy niż 10 o/o udziałów w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dońód w wysokości:
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tv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udzialem gminnych osób prawnych lub

pzedsiębioróń. w których uczestniczą takie osoby - należy podac |iczbę i emitenta akcji:

ffii..Ąą

akcje te stanołią pakiet większy niż 10 % akcji w spÓłce:

; ;," ;;" ;;*;u;;.il, ;,""i",o'.il;;"* w wysokoś ci:''l,n).'-ł-. . & W(
) /

' :::::::::::::::]:: ::":::: :::.::J#.*l-Nilóill:"'::':::.:iil']...........,.qa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: '{nlu-'' ŁĘ*l

V.

Nabylem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem miania pzyna|eżnego do jego majątku
odrębnego/ od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków |ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od lrogo:

vt.
1. Prowadzę działa|nośó gospodarczą(należy podać formę pRWnqi pzedmiot dziatalnoścĄ..

. osobiście

""""" "":""" ""r^i" T"" " " "'
. wspó|nie z innymi osobami .. ........]q.\,t dpĘr,'*lt

\I U

Z tego b^t'łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .......'.........'..'

Zaządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prcwnqi przedmiot działalnoścĄ: '..............
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Z tego tytulu osiqgnątem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: Q!l,t2'.cAr:.Ą..al4. ..
_/ /-<

W spółkach handlowy eh (nazwa, siedziba spółki):....... trl** d'Ę k!
v ( f

. Jestem członk|em zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

vilr.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub, innej działa|ności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uryskiwanych z każdego tytułu:

/.:..h.-l'.'hg"...:.a'*bj....^ ńv...ęm"u-ilĘ.'...iaóil:.:..: 5,..ł.Ł6..ł... .....'...
. J

ł.;.'huil^Ą.q..Iilńi*Ą....ł"oo*t..a'ń.u',..ł. .ł.1.laprJ' -...J';ę'.O-.1.'.......
. j\ d : .......r1....

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, modeli rok produkcji): ',..'.,,,

-.Utsuc .....Q.:33o. .rd,,p,o&..11 9 [.6 y

x.
Zoboriąania pieniężne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożycaki
oraz warunki na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazenięm, w jakiej
wysokośa): ...............
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Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podan|e nieprarady |ub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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