
L-waga:

1. osoba skladająca oświadczenie obo\ł'iązana jest do zgodtrego Ż plał!'dą, starantr€go
i zupełnego \iypehlienia każdej z rubryk

2' Jeżcli poszczegóIne nrbryki nie znajdują }v konkretB}.m przj'padku zastosos'ania! nal€żry
wpisać ''oie donczr_".

3. osoba składająca ośt'iadczenic obowiązana jeŚt okleślić prz5malehość poszczególnych
składników majątko*ych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńsĘ wspólnością l1lajątkową.

4. oświadczerrie o statric majątkorv',m dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkott)rDl obejmuje rórvnież wierz}.telności pieniężn€.

6. w części A oświadczeEia zawańe są inform8cje jawn€, w części B Żsś informacje niejaTvle
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczeni€ olaz miejŚca położenia
nicrłchomości.

czEsc A

Ją lźej pcdpisairy (a), , óc. Iieiziliclbyę-

( miejsce atudnieną shnowisko'lub funłcja )
po zapoznarriu się z przepisami usta$Y z d ia 8 marca 1990r. o samorządzie Bmin:ln @z.U.
z 2001r. Nr 142,po2,i591 oraz z 2O02t. Nr 23, poz.22o, Nr 62, po2.5 58, Nr 113, po2.984, Nr 153,
poz'i271 i Nr 214, poz.1806), Żgoddie Z art' 24h tej u_stalły oświadczam, Że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspóLności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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TT.

L Domopowicżchni:'''
tyh]ł plawn}': 

' '

2 Mieszkanie o lou ierzcfuril '''an' ''doĘ::1^,.
'' ''' '''''l

o rł'aności:
t}tuł pralłny: '' .'...''

3. Gospodarstwo lolne:

4' Inne nieruchomości:
powierzcbnia:

o wartości:

tynrł prawny:

udziĄ te stałowiąpakiet większy niż 10% udziałów w spółoe: .'. '. 'tV.v.,d.a-afu4............'......tl.
Z tęgo t}trłu osiąg!ąłem(ęłam) w roku ubiegł}E dochód w wys.k ś"i| ...'.tylłc.....dotrł.aq........,.

.....................,.............1 r

z tego t]t'u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1n dochód w wysokości:

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach hąadlowych z udziałem grnirrnych osób pravnych 1ub

przedsiębiorcóą w iłórych uczestniczą takie osoby _ naleiry ]iczbę i eĘitenta akcji:



2 Posiadam akcje r'.' inrryi:h spółkach hanr1lorłych nalezy podać licŻbę i c-_itent akcii:1?9''.

Z tcgo t-rłułu osiągnąłcm(ęlam) \ł,roku ubieg]ym dochód rł ,r r'so|'osrl' Ą11Ł' dd/

Nablem(am) ! n:br'ł nrój małŻonek, z rq1ączcniera mienia prą1u1eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwą iIlnej panslwowej osoby prarłrLej' jednostek samorŻqdu
te.}'toń.r1nego' ich zwiąków 1rrb od komunallq osohy prar,nej n,us,ępu'jąó. ńi.o].' kto." ołr.njo'q]^Uw tuU oo Komunarnel osoby plalł.neJ następujące mlefuc, L1óre pqdlega]o
Żbyciu 'w drodze pŻetargu _ należry pociać opis mienia i'datę naby"iu, oó togo , 2E- Crą.a.ł. :_ .... I I

W.

] . Plou.d:e d;'a,"bo.c go5pooar..Ża 
' 
na]eĄ rÓd"i ,orme

- osobiście

i przedrniot działa]ności) :

- wspólrrie z innymi osobami

Z tego Rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg\.rn przychćd i dochód w \ł},sokościi

2. ZAIzĄdz'am
działa]:rośc

- osobiście

- wspóhie z inn1,rni osobami

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: ..'lłe ,ł4ą!

\TI.



VITI.

IX.

sk]adniki mienia nrchomcgo o wańości
mechanicznych naleł podać markę' model i

Złorylh { w Dr^'Dad|n]*' diqpo\.\,yżej 10 000
rok prodLr.licji ): ....

pojazdó1v

x.

Zobou'iązaoia pieniężle o wańości powyżej lo 000 Złotych, w t}m zaciagnięte kedyt],i
ora'/ L\ d'.rlnfu... na iakich zostarv rrd-,ielore 'rtobec kogo. u zwiazłr_ z jakim zdarzenlen.\łYsokości): łL'Y _ 9iĄrł"ł.''''.''''.'''''...r\ .

pożyczk|
w jakiej



Porł]ższc' ośw]adczeoie slJadafi świadomy (a)' iż nŹ podslEwie arl233 5 l Kodeksl kamego
ZŻ pooa'ue ruepraRdy lub zatajeEie prawdy grozi kara pozbawienia \łohości'

( podpis )


