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]. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązanaj€st do Żgodnego Ż prawdą stararnego i zupehrego $}pełnienia
kazdej z rubryk.
JeŹeli poszczegó]ne rubryki nie znajdują w konkel'}łn przypadku zasiosox ania, na1e4/ wpisać 

'.nie 
dotycry''.

osoba składająca oświadczenie obo\Yiąu ana jes! okeślić pr4na1ezność poszczegó]nych skladników
majajko\'tYch' dochodów i zobowiq?ań do rllająlku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspó]noŚcją
maj ajko'\ł'ą
O.q iddlTer ( rr"iar\oue doq c4 nr,iJajkd r la-dj I ; ,'a gtan (.r

oświadczenje majątkowe obejmuje rósnież wierzyte]ności pieniężre.
W części A oświadczenja za\łarte są infonnac.je j a\r'r1e, w części B Zaś inlormacje .iej awne doryczące adresu
zamjeszkania składajalego oświadczeni€ oraz miejsca położenia nieruchomości'

CZESC A

Ż.
:l

5.
6.

Ją niżej podpis€n),(a) , TF'l?t 5p. ' 'Ęi.L'&an?eT.p'. '.ł'!lIt/'('HQlł5K.ń... GRćź1ź?śZp'| '..'.
(imiona i nazwisko orŹz laŻwisko rodowe)

uodzoni(a) .' ł. g a.B Z€lM p'.. ?/.9'€.ł.B'a f L/..'.''..'. w .. 3 a.ą 21 A. cH

(miejsce zatrudnicnia, slanowisko lub funtcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prcwadŻenia działalności
gospodarcz€j przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz' U' Nr 106. poz' 679, z 1998 r- Nr 1]3. poz' 7]5 i
Nr 16Ż, paz.1L26, z 1999 r' Nr 49, poz. 483' z 2000 r' Nr 26, poz. 306 oraŻ Z 2002 r. Nr 113, poz' 984 i NI
211, paz.1806) ol'dznstawf z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 I' Nr l42, poz'

1591 olv z Ż002 r' Nl , poŻ.22o,Nr 62, poz. 558, Nr 1i3, poz. 984, Nr 153, poz' 1271 i NI 214, poz.

]806), zgodnie z art' 241r tej ustavy oświadczam. źe posiadam wchodące 1ł skład małŹ€ńskiej wspólności
majątkou'ej ]ub stanowiące mój majątek od.ębnyI

I. Zasoby pieniężn€:

_ środki pieniężne zgiomadzone w walucie obcej: ...lrl[...DQt!tŻf



/
papiely wańościo\\'e:'..u |ł:.''2 a ryJz Y'..

. 
'...... na klł'otę:

1. Dom o powielzchni: ..':!,f(2..'....'m2. o wartości: 1.fQ..1o'ozż\1Ln pla'rłny:łfur Jg5łlftgkżr]tA5 6i
2. Mioszkanie o powierzchrri: .. ' .=. ' ' .. .. m2, o \ł'altości: '...-.'.'.'''.''.t}'tułpra\^ny: ..'='..''.
3. oospodalstwo lolne: rodzajgospodarstwa..osLd.heja0/.ł14.,powierzchrria:..'1.,3.?.hą'.'

o$'ańości:.4'0'.q'p.a'zŁ'.'.....'.'..'..'.''...rodzaizabudowy:aała..fiEraĘfllN'u'pRFuNl4'uy
tltuł pra\ł1ly: hW....NR .L5513./. Łeru.ąśt'.'.''.'..'' '..''PĄŻ'ttlłiT ĘŻaaoŁ
Z tego t}.tułu osiągndem(ęłam) rł' roku ubiegĘm przychód i dochód rł'rłysokosci: p4g1dD'ło ooazŁ

4. Innę nieruchomości: powierzchnia|Dz./'Łr1A.'p.PauEI]?cł|r .2óa..'..'..''...'..''..''....
o uaności| . 3'a..o.OO' z'Ł'''''''
t}1uł prawny: tra. '2sF{!. /ll:tłr)źHffistośi'.. '.. ' '. '.

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach hand1owych - naleł podać liczbę i emitenta udziałów:
... ' tł/E ' '.aa7.Y(?'Y

udziĄ te stanowiąpakiet \łiększy niż 10% udziałów rł' spółce: 't]'l E ' ao1:y.Ca.Y

Z tego t).tułu osiągnąłem(ęłam) w roku uhiegl}Tn dochód u' \Ą}sokości: ' lE. 'D.oTy.ĘY. ' '. ' ' '. ' '.

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlolqlch - naleŻy podać liczbę i emitęnta akcji: .l:J'tt'Dpft't?y.

Z tego t-]tufu osiągnąłem(ęłam) rł' roku ubiegĘm dochód u, vrysokośc| ..!\t/.Ę '.Dorjdy. '.. '.. '

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z \ł],łączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państ\ł'a. innej państ$'owej osoby prawnej, jednostęk sanorządu
teĘ.torialnego' ich związków lub od komunalnei osoby pnwnej następujące mienie, które
podlegało Zbyciu \ł. drodzę przetargu - naleŹy podać opis mięnia i datę nabycia. od kogo: ' ' . - . . ' . .

'ett.?ę'Tyrz.y
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YI.
1 . Prowadzę działalność gospodarczaj'Ż] 1na]eż,.r' poalaó formę prawną i prŻedmiot działa]nośc i): .. ' .. '.. '

''.'' .1 Ę''.oolyc'Z'Y'''

_ o'ooiscie )uć'.O' ŻrYrzl'''.''''..'..'.''''.
wspólnie z innymi os obami .l/'ll1' 'DQ''t.'/(?.Y.. '.. '. ' '.. '.. '.. '. ' '..

Z tego tytułLl osiągĘem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ł'ł.E.?p{vcZ.Y

2' Zarządzam działalnością gospodarczą iub j estem przędstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalności (naleury podać formę prawną i prŻedmiot działa1ności)|

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘ'm dochód v rłysokości: .lu^F..oo.T'1rzY

VII.
1' W spółkach handto&Tch (naŻwa, siędziba spó|kł . .lE ..?p'7:ftZ.Y'

jestem członkiem zaŹądu (od kiedy): '.lvlF_ ' 
aĘYcz'l'.

_ jestem człon]dem Iady nadzorczej (od ki cdy)| ' N|F ' 'DpftCłY'

Ż tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1rn dochód w w1 sokości: . l| l t"' 'D'aTlcZf'

_ jestem członkiem Żarządu (od kjedy): ł'l1F_ .aoTyc'?'Y'

_ j estem członki em rad1' nadzorczej|3] 1od kre(]y\ tt !.L: . .Żpn !?'V .

jestem członkiem komisji rewiz1,jnej (od kieai: 'll /E' '?QT)/.CZY

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) v roku ubiegbm dochód w wf so*ości: t!'1€.D07.! tZy ' '.. '. ' '...

3. W fundacjach prowarlzących działalność gosloda]_czą . lv tt. D'pr.Yę'y.



//

_ .ięstem członkiem zalzadu (od kiedy): . ' 'Ą1/{.ao'r'VrŻ'v'

YIII. Ime dochody osiągane z tJtułu zatrudnienia iub innej działa]ności za.robkowej lub zajęć. z
**"':-:::':"-::'i::-'::::*- yłi:*:#ł::;'''''

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedi'')| . tt /.t..fu?y!ZY.

Z tego t}tułu osiągnąłerrr(ęłam) rł'roku ubiegĘm dochód w *ysokości: . '1f,. '.2a.Tf c ZY '

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości po$TŹęj 10 000 złorych (w prz1padku pojazdów

inechanicznych nalez} poalaó arkę, model j Iok prod''Jkcjł . ł!'l.Ę 'p-QIyezY

X. Zobor.liąania pieniężne o rvańości powyżej i0 000 złotych, \ł'qm zaciągnięte hed}.ty i
pożyc7łi olaz $'arunld, najakich zostały udzielone (wobec kogo. w zwiąku zjakim zdarzeniem' w
jakiej rł}sokości): . !y. łĘ.a.a.{:l'cŻx



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podsta*ie alt' 233 s 1 Kodeksu kamego za
podarrie nieprawdy lub zataj enie prawdy $ozi kara pozbawienia wolności.

n A P' Ży i'' 22D1 t'L.t'.eg',Q! 2 08 n'
(miejscowość' data)

Y 
Il] Ni€właściwe sk€ś1ić'
[2l Nie dotyczy dŻiałalności \ł}twórczej w ro]nictwie \{ zahesie produkcji roślinnej i z\rierzęcej, w formie i
zakresie gospod:rstwa rodzinnego_
[3l Nie dotyczy rad nad2olczych spółdŻie]ni mieszkaniołych'

l
:(rtto l-t, (,?Jtr!.slu


