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1' osoba składająca oświadczenie obow
wypełnienia kJaej z łi}i'' "" ""*iazana;esł do zgodnego Ż Prawdą starańnego izupełnego

' jf;Ll:".** 
'"" 

rubrykiłie Żnajdująw konk.elnym przypadku zasłosowania, należy wpiEać!qĘ

3' osoba składaiąca ośwladcżenie obowil
majątkowych, dochodó* i .obo*i"''.{*n" 

'ąst 

określić pżynal€żnośc poś2czególnych składników
wspólno*iią mająi_łow-_ 

' _--9w'{'d|l do majatku odĘbnego i majątku objętego małżeńską

4 oświadczenie o stanlo ma'ątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą.
5. ośwladczonle o stanle majątkowyrn obejmuJ€ .ównieź wlerz!{€lności pienlężne.
6. W części A oświadcŻenla zawańe sa informaqeJawne, w cuęści B zaś informacje nlejawn€ dotycząc€adrcau zamle.zkania sHadaiącego ;śwladcz*ń-.-l'iir.j"* p-.#;,ll'j]łi!i'li'"...'.

(miEsce złruońt€nĘ;lano EI;' li6E
po zapo^znahiu się Ż przepisafii ustawy z dniE 8 marca 1990 r' o samożądŻie grni1nympoz' 1591 oraż z 2oo2 r' Nr 23. ooz ' zzo Nr 62' poz. 558. Nr 113' poŻ. ss4' Nr 1d3,1806)' zgodnio ż an' 24h Ięj ustawy oŚwiadczam, * p""i"J"' 

-',ół')J'# 
* 

"łł"onrajątkowej lub stanowiące mój mająte'{ ooręony:
t
zasobl pbniiżE:

(Dz. U, Ż 2001 r. Nr 142'
pa2.1271 i Nt 214, poz,
mażeńskjoJ wspólnoścj

-śrcdkip'enĘżne zgromadzone wwalude polskie]; 9 i. r, ł n

- środki pienięzne zgrom"o.on" * ńliJe oo""1,

- papiery Wańościowe:
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1- Dom o powierŻchni: ,/ L L m 2, o wańości: ,ł i-ł (: tl i., l
tvtuł orawnv: 1 - -' . ', ,,' ,

2. Mieszkanie o powieęchni' .*'-----
tytuł pfawny:

rodzal zabudowyl

m 
2' o wertości:

3. Gospodarstwo rolner 
, 'rlrodzai oosoodarstlva: lr. ,l l''.., ' 

powieŻchlia: t?,l ł,!łł',,
o *uno-Sai,

q^uł prawny:

Z tego b^ufu osjągnąłem(ętam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nleruchomości:
powlerzchnia: ........._il...t't-

Muł prawny:

[L

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŻedsiębiorców, W których uczestnicą takie osoby - naleŹy podać liczbę i emitenta udziafóW:

udziały te stanowią pakiet większy niż 1oolo udziałóW W spółce:

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościI

2' Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z Udziałem gminnych osób plawnych lub

pŻedslębiorców' w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
.ii

r ' ri -1J l-L_ _
I

-nl_."A,i*i,-
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akcje te stanowią pak]et w ększy niz 1o% akcj] W spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochÓd W WySokośCi| 
'..l:',:ł.--.. L:jclr.,','-.;

2. Posjadam akcje w jnnych spółkach handlowych - należy podać ]iczbę i em tenta akcji:

z tego t}łułu osią!nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokościI

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek' z wyłączeniem mjenia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoEądu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące m]enie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać op1s mienia i datę nabycia, od kogo:

vt
1' Prowadzę dziahlnośó gospodarczą (naleŹy podać formę prawną iprzedmiot działalności):

/\,1 /LrrLr ri

-osobiście]

z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pęychód i dochód W Wysokości:

2' zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem pęedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i pzedmiot dzia'alności):

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr plzychód i dochód w Wysokości: / , 
'
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v.
W społlach land|owych (nazwa' s:edziba spó}k ): f ł l ,ł, , ,' ,

-jesterr czlonkiem za ządL] (od kiedy',: ''.'...L'''{.''...'','li.łł'.-''}''....._..

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód w Wysokości|

-jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od

lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lUb innej działa lnoścl zarob kowej lub zajęć' z podaniem
kwot Uzyskiwanych z każdego Mułu: r?,:ł^ t] 9łi '', -l

D(
składnikimienia
mechanjcznych

ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
należy podać markę' model i rck produkcji): li",-,łłik / j' (0 -

x
zobowiązania

oraz warunki,

wysokości):

pieniężne o WańościPowyżej 10 000 złotych' W tym
na jakich zostiały ud ne (wobec kogo, w związku

zaciągnięte kredw
z jakim zdazenlem,

i pożyczki

w jakiej
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Pow}żsŻe oświadczenie składam świadomy(a), ż Da podstswie a!t' 233 $ 1 Kodeksu karaego za podanie nieprawdy

lub zataj€nie Plawdy gozi kara Pozbawienia wolności'

ł,ł,'łr' ('!"'
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