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Uwaga:

1. Osoba skladająca oś\iiadczenie obowiązana jes1 do zgodlego z pra\ldą, staratr[€go
i zupełEego vlpełni€nia kźdej z rubryL

2. Jeżeli poszczególne rubryki trie znajdują *' konkretnym przypadk_u zastosowaaia, nal€ł
wpisać ''nie doti c/r ''.

3' osoba składająca ośrviadczenie obowiązana jest okr€ślić pYryrrależ,]'ość poszczególn}ch
składnikól' majątkovychl dochodów i zobowiąząń do mająiLrr odrębnego i ńajątku
objętego maEeńsĘ wspólnością majątliową.

4' oświadczetric o stanie fuajątkolryn dotycry majątku rr taajrr i za granicą'

5. oświadczeBi€ o stanie Drajątkowyn obcjmuje ró*'nieź \Yie.zJ.telności pieuięzną

6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne
dotycząc€ adresu zaEricŚzkania sldada^jącego oświadczenie oraz miejsca połozenia
nieruChomości'

cZĘŚĆ A

ułodzony (a)

- środki pieniężBe zgoaądzone w wa_lucie obcej:

_ papiery rł,ańościowe:

?ttń,to/łl

po^::Pory3: się z plzepisalai ustawy z dnia 8 ma.ca 199or. o samorządzie e!]in]]}.nl (Dz.U.
z 2001r. Nr 142;Poz'1591 otaz z 20O2r'Nt 23, paz.220, Nl 62, Paz.558, Ni 113' poz'9ś4, Ń 153,

!l1]?] ] 
l * ]11' poz.130o, Zgodnie Ż ań. z4n t"; 

""turły 
oi*iadczam, ze posiidam wchodzące

w s&ad małżeosheJ wspóLrości majątkowej lub staoowiące mój majątek odrębny:

I.

zasoby pieniężLeI
- sroan pieoiizne zgronadzooe w wa1ucje potstle1: ''..''.' '..łł_? d&ł fuł

..'..''..'......,....'.'''.' na kwotę|



tI.

L l]onr o powierzclxi :

tnuł pra\Ą'ny:'.''.'.'.

,' \4;c ']a''L,'ooo'':er'.'.''.łŁ'l{' L/.7.'1j.' - _,, ',.nn..;,t'-l Draun\:...,. ...- I '

3.

IV.

I

i

I



2 losizrdan ;rkcj c rł, i nr]ych _ŚDó]kacl l han,f ] ov"rych ' Io..'''6l]ic' e' . ,Ąr- ń\ ,"1
I

Z te_s.r o1uiu osj;{gnąleIn(ę]arj)) v., Io1fu ubieglym dochór1 w wr,sokośr:i: ły

Nabyłem(amJ ( nabył mój małżonek. Z wyłączenicm mienia przJta]eŻncgo do ']ego majątkuodrębntgo) od skalbu PJ_ilstwą jinej fa:rstruowej osob1 prarrmcj, jłnostei 
_samoi|du

teryłonJn.g.. ,l ,'vl"Żkoń lLo od (omu,"a]Ięl o.oo1 i'o*r, 
-l'-sIę1uja.e 

n |\]Le, htore pqolegJ!)
zbyciu w drodze przetargu Dale7] podać opis mien;a iaarę naay.ia'"it og, , ' /uni'. {'r11'la. .tl

p.a\łną j prŻedmjo1 działalności) :

Z tego t}'tufu osiągnąłe*(ęł"".) ; .;ń;;łń pó"noJ 1J""ioJ * .|.otos"i,
2' Zatzadzam działaInością gospodalczą lub j estem plzedstawicielem peŁlomocnikięn1

działa]ności (naleą/ podac formę prawną iprzedńot działalnoś ą,' . '/i;i. -i{a
- osobiście

Z tego t}'tułu osiągną]em(ęłnm) w roku ubiegł}łn dochód w włsokości:

vll.

jestem członkiem z€TŻądu ( od kiedy ): ......._ .''_..-y'tt...

Z tego o'tufu osiągnął"*1ęłu-) *.oL-,, uti.gł-:'. J""r'oJ * -","ł"s.i,



vIII.

lnne dochod], osiąj]anc Ż t-\,tu]rl Zatnldrlienia
Ż podarliem Kw(o1 uZ}skiw,anych Z k'żdego iFułr]:

/.\

lub inrlej dzialalnc,'(ci zarr:bliovej 1ub Zajęc'

po]źlzdó1v

Zobowiązałia pienięż1€ o wa].tości poilyżej 10 oo0 złoq'cb, v qrm 
''aciąglięte 

ked}ly i pożłczk:
oraz warunki, na jakich Żostały udzicione (Yobes lfogo. w zwiąŻku z jalom zdarzeniem,_w jakiej
9ysokości): ...........'.t'r1y\(''''9.4ILIY1..... '' . ..._.....

:....t.. ...



|:::=:-:{*t'1.. "łł.ał., świaaooy 1aj' D oa podstawre arL23] $ 1 Kodeku kamego
za pooŹJue rueprawd] lub zŹlajenie prawdy g]oŻi LŹ..r pb7bawienia wo]noŁi

.
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