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l. Osoha składająca oświadczenie ohowią7-llna jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. .łeżeli poszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
,":pisać "nic don'czy".

3. Osoha składająca oświadczcnie obowiązana jcst określić prz)'nalcżność poszczególnych
skladnikliw maj'ltkowyeh, dochodliw i zobowhlzań do majątku odręhncgo i majątku
ohjętcgo malżcilsk,! wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte S'! informacje jawne, w części Ił zaś informacje nicjawne

dotyc7-'lce adresu zamieszkania skladaj'leego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

CZł~ŚĆ A

.la. niżej podpi sany( a) .v..~~.!'r.>..~O(.Y. ?t/da.:~ ...f. rz):::..':!.?-.f:t. .
Jimiona i nazwisko oraz nazvlisko roJowe)

urodzony( a) 1.1 //...1 1.~ 3..~ w ,VI..I.e (~.~.~ .
.... .A.fA il,y ~~.~:~ ?I~P./Cł.. .:.: : ; .

......................f~J..e.,}~.•.j.b.1..9..\':.d. ~a ".1.'1Jdl {-ćIe. ::- vi.:!. .I ..(..t~.tf./ .

................................................................................................................................................................
( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor7.ądzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62, poz. 558. Nr 113. poz. 984.
Nr 153. poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806). zgodnie z a,t. 24h tcj ustawy oświadczam. żc posiadam
wchodzącc w skład małżeńskiej wspólności majątkowcj lub stanowiące mój majątck odręhny:

I.

Z~sobypie>ni5::ne.: ,. .. .'. ..•.. '2 6 I 1, ~ OL
- srodkl plcnlf;znc zglomddzone w walucie polskieJ ;>, ••••• :l !/ ..~ L ..!k'. .
!.<.!:eyf.d"u..liJ: k ~1~.(~ f.l.u.v.u.ab..oo !.~ o/l.,"'I!/'.t .Q.. t 't..•.>(k.(po.J.IX.:v. LL-(.( ) 5O ~ > pU
..............................................................................................................................................................

- środki pieniężnc zgromadzone '; walucie obcej: ...3..'ł 1yL f..I/..A. ..'I" ..5..i..ł.. .?A ..P. .
~ IfY f.r.l'hO..11:.,~ k Jv.. t~ ~1.« {"u. t-£t.o.{ IL-1.1.(..0. 9,h.,'u. / 0.{-:':l f../.'r..( YUf,fd -
.:;/ O/.v (l.e.(- ~ 1?..S l;; t .
- papiery wartośc iowc: '1:J .. (C ob.f.!'!f/ .
..............................................................................................................................................................

................................................. na kwOlę: ~ i f d.C? ~/. r .



I 2

II.

I. Dom o powierzchni: .3..9..2-.. , m2
, o wartości: ..ł.9P. gf?f?. ....f..'::/'!.. ~ r!.! ,'".,/t (. /, - ( , ,

tytul prawny: !ć..(!".\~g.J.~L .,I.Q.~ 'k1h <:0.!:!1J~.~ ?L2:.~ !~'?':..J:.':'t (.(•.•",',
2. Mieszkanie o powie~chni: 1)/t..'I.J m2

, o wartości: 1.:?t!.. ..P...'?..9.. f..!::1!.. .,
tyt uł prawny: v.Lv....r. v..e.I ..~ .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: 9.,.P..4h.~/" '}Ju:l/.""~~.0, , powierzchnia: ..1J,J.f. h~.
o wartośc i: G.o''o l2. 0..Q P.?,:y. .
rodzaj zabudowy: ?.!-f.'j:1.w.d 9..~!/. ., /7"
tYtu l prawny: .//..1.Ul.i :1.1.<I..t ~t. .
Z tego tytułu osi~nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1'7.£U~RI. 1rf..ooo~uzl

. . . e,,/od.id - O "-/1/4. Inne meruchomoscl:

pow ierzchn iaj. ~..&.••..ar"'.{~ r.1(J.Ju.~11"10 ....: .hu." .~I.(Jl..;Y.,....5.~.fI.f?.$.. '" .~.f6fl..l~/(.,."'''(1,L,l'f i)
.....................li::.:::..6.1<I."!r.<». l h y.u.~.O.v.lCl.-,: .0/ 7::.5..~.: .
o wartośc i: :l :: 50.o..Q.(). Q p..1.. .:l!. .

....................... Ij, :: t.. P..Q.c?.~ P. J../.'/.. .
" /'

tYtu ł prawny: ..v.l.~,{.""Q.f ~ .

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

, l f.:Y.1..(. e. I<.l< .ft..tyr .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: "'.\~e da~(.y .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 'x\.l:.( <J.I'?~~.

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

............... '!:t. \: i: «/".ft..<:Y' .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 'M.i£ t>.iajyfy
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II.

I. Dom o powierzchni: ....3.qL 012, o wartości: I..Q9....Qer2 .€.?::1!. 'l,..9.~!~r.4~
tyt uł pra wny: k. {.~~..11.<:1.J.'.~.~ La(f4,. ~.1.\1 Rh.(:':f.!.\e. P.{..2.C ..h .<;,. .. .J...~..~f.~I.J10/ 't '"

2. Mieszkanic o powierzchni: 1.l.6..,..rf.J 012, o wartości: 1!?p...p..c;?e .f..~r.v.. ., - ,.-
tYtu l prawny: 1/..!.f:l!~1.CI.1..~ .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ~.1.Qk.~!./.<,j 'Jr:9..d!.~'::!!1.• powierzchnia: 1.t, 1.~:.h.~.
o wartośc i: ~.fJ?.Q ??.9..9. .f!.~.~ .
rodzaj zabudowy: 2.""1'l..e<?!.~.':f .

, r
tytu I pra wny: k:I.f1..1.m(}. J.~~ .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .

4. Inne nieruchomości:

pow icrzch nia: ...i~?!1.¥"' ..<.~ "f' ,,,Ju.iu'/i: '" r:<.•• :::. h(1.",)1ey 5.~.? /.9.~..1':.,..~ l?r.L..!.l~/( (. '" ,'tl,4~/.,;/
.......................Jt !J."'+"'.£.t,. rb.'la al f')~xry T.:.5 .. :7..-,.~ .
o wartośc i: J 7 ,5. Q..O.Q.C? UllI .

<:.
••••••.......•....•.• .1 J : l.?J...Qt?.9.. f./../.JI .- \ ;'

tYtuI prawny: v.:. {.,. L:w.o./.c. .
............................................................................................................................................................

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

.~":'~ J.ą..7L)Y .

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

d . ł . k' . k .. 100; d' ł' . ł ' /, ~.("u na y te stanowIą pa ,et Wlę szy OIZ ;o U Zla ow w spo ce: -:lI.!.. I • .e o:? .".rT .
............................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód IV wysokości: :k~:f:.. d9.f7 ..
............................................................................................................................................................

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

...•..•••.......•.•••.• <1<1.,(:.( ••••...•••••• {?/<?'f /..y. .
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) IV roku ubiegłym dochód w wysokości: '!4,..e J.<?j;.c.y. ..
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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IV.
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
............................................................................................................................................................

...:!1.'<. .J.9./ł.{y .

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: Y.l.!.:, 9.4fr.~ .
~ te.go tytulu ~siąg~ąlem(ęła~n) w roku ubiegłym dOC~~d w wy.s~kośCi~ ..... :..:..-::b..l:e...:: ..Jv~./1

2. r oSiadam akcje w Illnych spolkach handlowych - nalezy podac hczbę I emltenta akcJI. .
. / f................~.L.1: 9.(Po.y.er .

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ~.r ..e drJi;:~

V.
Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mlema przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorLądu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .

...............~..~:( ~(oy,(7 .

VI. ,
l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działa Iności): •...I"J'" 't

,h.!:<;<.4..(:\l~l:':.....r(;'~{lod (:!td.C. ~ g.../.'-1>' (). k. .....-1.f.Y'L1..')(11. .•1.A,p" la/.(;.....v..(~7'?!~.v. .....(jqJUt l •.•.
- oso b~ście ..1.",.h../ .f.~.II.""""f. y,9f;i.4.,. k.C/tl(. ,: Jv:t. ",..t/ -f/. &..rw. j(1..? a: J/"IyI<.({.'ii I

dA..$.l~. 't.J: aL1.0.. 6..;..h.f.' .. s::kt .

'1 . . . . b' . lo/~/,,v.:- wspo me z Illnyml oso aml :\1..\.<: <'. .. '{ .. '/ .

z .;~~~.;;~.~.i~..;~i;;;;~~i~;~(~i~;;;)'~~.;;k~'.~.b.i.~~i.~.I~..~~;~.i;;;~i'i'.d.;~.I;Ó.d..;~.';';;;;k;~~i:.'i;......'i.9.:;{ ....J.~1 )lII 201 ~

!)~I/TlO: Wblte'v{ 2. cf1(,>144 , 33 PUtl,d",a..'J 34{,JiOl.,1j fL/lI
2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestcm przedstawicielem, pełnomocmkiem takiej

dzialalności (należy podać formę prav,ną i przedmiot działalności): .

:.~~~~;~~.i~.::::::::::::::::::~~:.~~::::::::..:j;;;t:..::..::::::::..::::::..:..:::::::::::..::::::::::::::..:::::::::::::::::::::
.........................................................................................................................................................

- wspólnie z innym i osobam i .11.t.'c. o.lqj;r.(.;L .
.........................................................................................................................................................
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -:::Y.! . .'.L a/r.:!f~T

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): .

.................................................................. :'::.~:.ę, ~l9..~..~ : .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): ~.L~ 9.b.~..7 .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -:I'J..!.'.(, i.r;;.f;/.ry .

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): "" ..~:.e. J..ef;d.~ .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 7JtJ .. !...e CI/Yjr.f.y
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .

........................... h.\:~ .da.'fr..Uj" .

IX,
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej I0.000 złotych (w przypadku pojazdów
m,chanicznych należy p'odać markę, model i rok produkcji): J.:c!!:ml1ktt., .."l~....Ae..,.,cw.{.t.2."'f<.l:VI."'lÓO'1'V.
/!.!.\~CK."" •••••• 41~S.~1-a..I..;U?i?J.;)( _., .r; i.t.~ił.~ )IA.."". f .e"" WQ.l ,(..1 ~e.""",-1 ;11.1,( f. Ą/ /

z..Q.:?5.y. ( te 1A~. I.t. M••.l. f,r.¥. W.1.1:v.: .. ,. fi..e.11._! lt Utb:\1.'(.q, .?P.ił .v.•... / .

v.' \, .~ 1,.,.('.d /CI.;Y H~1'!'~'t;,.. Z .9..1..t:x-" .
................................................................................................................................................................

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
\Iyso).;ośc i): ..1.1..,. (,~ y.t J... "'. 'f.eJ .1..c:.£l7 :1\"' /,{.~.Iił.~ :.1..!i.5 'b?.S li!.t. /.;.0 ~&' -
.... S:.t~ (:.e "lP t:f J'.....y k"'.fI":' }g,. /."'<. :1.~~. tJ.Zs. ..( .. :1 (, l't!.tJ, / <'?P.v.a.!te..,icv".,., ,'c
l.~ I..c)(l ~~.~ ~to..6..'1" fJ.2. v..AK .
................................................................................................................................................................

!A.,.~I.tą. I."~. ;:':1:1"."L ukt<'.,., :$.L.«. '" .,:0.(. oZ.~I~.i.0.:h .~ J. ~.\«.~""..k.n".:.~ .
tA,,'11/.~!..'"PoII.I.•........7-(1.. q. lU. 1.0.~.f.l"".(.: 7:~ /.?~.I c 29q ..CZ.'?(! .f.?I.V. .
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 ~ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

--.-

.k.(q.~."'..t,.,-.l'.?t: J?.J ..I..q.!.1 lo -1r
( miejscowość, data)

-
'd~.1r..?l.~.';'(. ..IQ.r!.~1"'-

( podpis)
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