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radn€go 9miny

L.dŁ

1. osoba składająca oświadczeni€ obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zuPełnegowypełnienia kaźd€j z łubryk.

'. ji';Ll:"'**u'"" rubryki nie znajdująw konkfelnym prŻypadku Żastosowanla, naleą/ wpisać.!jg

3. osoba sldadaiąca ośwladcŻ€nl€ obowiąŻanaj6st okrąślić pa.ynależność poszczególnych składników
Tśilf#""ł''Łfii-:Tł i zobowiąari'ao m'ająił;;ł-u'"ąłi;iiljiil"' 

'tięt"g-o 
ńl{ż.ń;ii '"'-''

4 oświadczeni€ o stanlB marątkowym dotycży ma]ątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczeni€ o stanl€ haJątkowym obejmuje równieź wlerz!4elności pleniężn6.
6. w cżęści A oówiadczenia zawańo są informacjejawne, w części B zaś informacje nlejawne dotyczące

. adrcsu zamieszkania składając€go ;świ"aoJnń oo' .i.i"-"" płllii. ni"..ło.os"ł''- czĘŚĆA

UrcdŻony(a) ,y'f-' , ż' / ćt

ńi€Jsc€ Żatrudnienlą sianowbkólub fu n@j

::.'"lŁ.iT|"-"]ę:l:epis€ni ustawy z dnia 8 ma.ca 199o r' o samorŻądŻi6 gn nntrr
|iź"',.i| -o.r'"', 

. 
'u|z^r. 

Nl 23' poz' 22o' Nr 62' poz. 558, Nr 113' poz' s84' Nr 1ś3'lóUoJ. zgodnle z al'.24h lęj ustawy oświadcŻam, żo posiadam *"r'oo'ą"" * 
"Lłuarrajątkowej lub stanowiące mój ńająteK od.ęony:

t
Żasob/ plen*pE:

(DŻ' U' z 2001 r. Nr 142,
poz. 1271 i Nt 214, poz.

fu atżeńskiej w6pólności

-środki pienĘżne zgromadzone w Walucie pośnej: .^'źL^lf)-'*-^.

_ środki pienię:żne zgrc.uo.on" *ńń"|

o 
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sidnform Dl sp' z o o 
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1. Dom o powie.zchnir 4 m 2, o wartościi

2. l\,4ieszkanie o powierzchnll m 
2' o wańości:

Muł prawny: 
.. --''J -

3. Gospodarshło rolne:

rodzaj gospodarshłai
o wańości:

_. rroń1 r' , Powjerzchniat a .':- u ...'.''....:'.':'..'':..ł1.....'.l.''.!.'i.'..

rodzaj zabudowy:

powierz chnia:

o wańości:

tytuł prawny:
*'ł'.''''''''''''..'.''a/"a''./'''y'''ł5.'''''''.'''.''''''...

t
1. Posiadam udzjały W społkach handlowych z udziałem gminnych osób pEwnych lUbpŻedsiębio.cóW' W których uczestniczą takie osoby --należy 

podać li;zbę i emitenta udzjałóW:

udziały te stanow'ąpakiet większy niz 1o% udziałóW W spółce: _--'r-Ł "ł^r". ,r.

Z tego tj^ułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokościj .,'" . 
^,/^ł ' - -.g L' - k"słq}.. ;> _''' - - -

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

1' Posiadam akcje w społkach
pŻedsiębiorców, w których

handlowych z udziałem gminnych osób pEwnych lub
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjiI

o1o
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Z tego tyłu}u osiągną,e^1\ęlamJ w .okU ubiegłyrr docnóo w wysoRości: 
'..'''::.'''1o."','''' ' ''ą1a.łr.ł'.'*'..-'..''._"-'----7--'::'Ł----

2' Posiadam akcje w innych spółkach hand]owych - na]eŹy podać liczbę i emiienta akcjiI

akcje te slanow:ą pakiel Większy niż '0% akcji w soółce:

itr

Z tego t}4ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokośdI "*YJ.zg-

Nabyłem(am) (nabył mój matzonek, z Wyłączeniem mienia pzynaJeżnego do jego majątku
odrębnego) od skańu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
teMorjalnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, Kóre
podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt
1. Prowadzę działalność_gospodarczą (należy podać formę prawną i prŻedmiot działalności):

-wspólnie z innymi osobami''''''''''''::-'''''''''''.łł',ł' .,t"a/g 19
z tego łłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2. zalządzam działa|nością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaÓ formę prawną i pŻedmiot działalności):

z tego tyłufu osiąlnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W $rysokości:

olqry Śi.rńÓm'Ólsp' Żo'o'' e'ma]L: BoKlas]oif.rń .l, l6|'/fax' (o 22)626 s2 95' (o_22)62€ 92 €7



W.
W spółkach hand]owych (nazwa, siedziba spółki): -::-::.''''..'''.:!'.r'''''''''.'..''.ł1r->

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): 
''.:---.'-...'...l',_łg.'_''...'....'..'

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy), ....==....'''..'.'łlt''-'|.-.^^d*ł /5-t;:;.

z tego Mułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

v t

lnne dochody osiągane z MułU zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem
kwot Uzysk;Wanych z każdego MUłuI

x
składniki mienia

mechanicznych

ruchomego o wańości powyżej 1o ooo złotych (w pzypadku pojazdów
należy podaó markę' model i rok produkcji): 

- 

'2rć

x
zobowiązania

oraz warunki,

wysokości):

pieniężne o Wańości powyŻej 1o ooo złotych' w tym zaciągnięte kledw i pożyczki
na ja kich zostały udzie lo ne (wobec kogo 

' 
W ZNiązku z iakim zdalzen ie m 

' 
w ja kiej

oŃes onLm o sp' żo.o 
' 
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Pow}żsŻe oświadczęnie składam świadomy(a), iż na podstawie alt' 233 ś 1 Kodeksu kamego ze podanie niepEwdy
lub zatajęnie prawdy gozi kam Pozbawienia wolności'

''''''''&}' i' łc-,'''. ź''>'''.''' c ł'?
(m]6j6(Wość' data)

?cł/cta:/,

@ !4!ódśiadlEiALsp. Ż o'o'l ema]l: BoX@ś onfom n l6l'{.x (o 22) 62ę 92 95' (a'21) 626 92 9l

.ć/ar, *r,


