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1. osoba śkladljąęa oświadczenie obo}Yiązan' je$t do zgodnego z prawdą staranlęgo
i zupełnego ł1ypełniella ksźdej z rubryk'

2. Jeżeli poJzczególne rubrykt nie znaJdują w konkretnym przypadku zastosowania' n6lgł
wr'lśać 'hie dotvczv".

s. oiom fr-aaają"a *wildczeuie oboldąz&na jest okr.śIió prz'Tateżność poszczególn/d'tt

składników ńąJątłowyctr, rlochodów i zobowiąząń do Brjątku odrębEego l majątku
objętęgo malżeńską wspóltrością mrjątkową.

4. oświadczede mąjątkowe dotycąY m.jątku w kraju i za granlcą.
5. ośtYl.dcrenie m{jątkowe obeJmuje ról{rloź wierz''telności pieniężnę'
6. w części A oświadczęda zaw&rte śą informacje jarvne' w częśGi B zaś idormacje nlejawue

dotycące rdreśu zamieśzkanis składającego oświadczerrię oraz mi€jsca poIożenla

nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), ' '. J'ii]iNlĘl] ... i] H.\\l.iŁ"il!.'. J.1]tti_C,''s,:V,J

. ., . Nr"r,,\t .ff r[DrlR*.( r'f'l\r ...
... .'''."'[ĄD.,)is . RfiD-tJ.' .tr!I!!J....LL|.A.|!.;..|.A]CRAr... .... . . '. .......'.

( miejsce ?aEutlnienia' stanowisko lub ń}lkcja )

po zapozlaliu się z prząisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o' samorządzie gminnynl (Dz'U'
z 2001 r. Nr l4z' poz' !59l oraz z 2002 r' NI 23, poŻ. 220, Nt 62' poz' 558, Nr l13, poz' 984,

Nr 153, poz' L2'/l iNr 2I4, poz. 1806), zgodnig z ań' 24h tęj ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskięj wspólności majątkowej lub stanowiące lEój Eajątęk odrębnyi

I._
zasoby pioBięzne| - (
. sroau plenięzne zgromadzone w walucie polskiej' .''.'.l'l''..(!l','It..'. ri'' ''' '' ''''..''''''''' ''''''''''

- środki pienięzng Żgromadzone w walucie ob*j NlE '00'L$tł,!



t łuł prawtry| ...'N.lF-' xp_TJ-t'_]ł

m.

i. Posiadam udziĄ w spółkach ba lowych z udziałern gnrirmych osób pranaych lub
przędsiębiorców, w których uczostqiczą takię osoby - naleź'y podać liozbę i ęąitentą udziałów|

;;;;;il;d;;";;'';;;;;#;;;'' : ŃlĘ''CIójuii:l'
""'''"""''''"""'''"""''" i'i;;''Ąl''

Z tego b/tufu osiągnąłęm(ęłam) rł roku ubiegbń,dochód w wysokości: ...'!\].ir.'.'.'+zuT!,(.ł]'.'.....'

2. Posiadam udziĄ w i&ych spółkach handlowych - nalgŹy podać liczbę i ęmitęnta udziałów| ''' ' ' '

... ..... ..1:1.\F- D0--r!!,9u....... ....

z tego tytułu osiąg!ąłgm(ęłam) w roku ubięgłym docbód w wysokości|

N!t.....'.Dt[Y1"i.Y... ... . ....
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rv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z ,Jdzirtrern gmjrurycb osób plawnych iub

przedsiębiorców, w którycb uczestr czą takię osoby - należ,y podaó liczbę i emitenta akojii

NrF 0[TWT-!

il;;;";'-;;;";il;;;;;; *";" -,i". .. 1 ri SniviJ!

z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtyn dochód w wysokości: .N!E DcrYti''g ''
2' Posiadam akcje w innych spóIkach handloltrych - należy podać liczbę i emirenta akcjj:'''''''''''''''''

!\!E ł)_oT!lis.......'.... .'. .

: 

teco Ę/tułu os1ą""'ął:m:-:'] 

:.\td'1il&,:'i",fi : 
-j::::::'

Nabyłenr(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego najątku
odrębnego/ od Starbu'Państwa' innej pństwowej osoby prawnej, jodtrostki samouądu
teryońalnego, ich związków lub od komulalnej osoby pravnej następujące mienie, którc podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę uabycia, od kogo | ''..,,,.'''''.''',,''''.'.''..''

*,i 1\- ;;t.;
\\ ! !. ... Jl!..\..11\1.1J....

1' Prowadzę działalnośó gospodatczą(nalĄ podać formę prąwką i pfzedmiot działąlności) |

. |ltę Dcł.!!,.Z.!... '....'...

_ wspólnie z inn}mi osot"* ' 1\' I .i e' 'l '*y

z,.c"'ńł" 
";iąg"łili'ł"*);.k';ółń;;'v"il;;;;ilJ;"}-"i"s"i, 

,''t1!E'JÓTvt:l

2' Zatządzam óziałalnością gospodarczą lub jostem przedstawicielęm, pełnomoolikiem takięj

działalaości (naleźry podać formę ptawną i przedlhiot działdlżraści\| .''
\,,L \a r 7.

''''''''.'''''..''''\\'\.!','''''J''V':...|\'Ś'J''''''''''.''''''''
- osoriscie ..,,,..,,,..N.lF- ..-D,aIVtp'. I
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z tego Ętułu osiąg!ąłem(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokościl 'N'l_Ę " }-0_l')'(?!

VII, N F ) ] r -t,l
W spó&ach handlovych ( dzwą, siedziba spółki )l '..''''')l.J'l'."""U!"L'J\'*'-l'''"'''''''"""''"''"'"'"'"''

N] LE i\Ai\r.lU- jestem członkiem zarządu (od kiedy)|'''..i')'l'!-''''':rlv'\*'l:*J

;.J;;;;;;; ";;;;;;i1",;;;,. uir' lc'tin ;
'' -i;i i\:,+(;;l\" '

- jeŃem człolkiem komisji rewiŻyjn€j (o/ł'gdl)| ''I]'lL"'''v'}'\'s\'h}]''" ''"''' '''"''"'"'''"''''''

,,.r" *' **'o"<il ',* ;il ;** ; ;;;";;,'''Ńri''ooi uii y'"''

x.
Skła&iki'mienia ruchomego o wartośoi powyżej 1o'ooo złotych (w przypadku pojazd'ów

mechaliczhych ależy podać mark, model i rok produkcji): , 
' " "" '"'"'

.' ...Nlc!-$_.'O ..;I_qh(l]! .RF]tl]\,Ll1t...-{{ĘN'[._. Jccl|,,t* . ...... .. '. .

..'...(:1f sl'l-. .R(l_r.r!h ):.5'.i')'.'l-r_'tlhy''*'\'''i];h_]|5]]ł . .

'' ' K0iBh}t{ l$'ai0ilY [ł]lt rilh }1l:1]_''ł9$5'r ''

x.
Zobowiązania pieniężnę o waltości po\łyżej 1o,o0o złotych, w tym zaciągnięte.ked}'Ę' i połczki
o; *ńnki iu jnttł' 

"ortay 
udźieIoie iwobec kogo, w zwięku z jakn zddfzeniefu' w jdhej

. N\r .)t-\-l -.:.. . . .



Powyższ9 oświadczęuie sk]adam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 { 1 Kodeksu karÓego za

Jodat\.oieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Domqńł[r,nic*, }5' C][ )0 / 6 ł
( ńiejsoowość, data )

ł7,..orr;1, ć1 ołzrr. ',.''''''''''"'''.'.'..."'"'''''''"'''Ż'''
( podpiE )


