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Uwagh:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

. naleĘ wpisać .,nie dofyczY''.
3. Osoba składająca oświaclczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczegóInych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską lvspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zlwarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

polożenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja,niŻejpodpisany (a),,..'.Ą.Ą/...Ś.:/y-,,.'..C.t/.ł.?.Y..',,..*t."^(ę'?,'(.'/:l.!'(.,ł'.I-. ..

urodzony ru> ....,!.(t,..,Q,*...,./,?.:Iy,::.,,::::]::";:::TU'i.,ł)jb*tte

r.ii.re.y-ż)....,t,A|)iŃ..!...,,ł'ł':.ł.i..-.ę,
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po Zapoznaniu się Z przep:^sami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. U' z fO2f t, poz. 559)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodz4ce w skład małzeńskiej wspólności maj4tkowej lub stanowi4ce moj majątek odrębny:

T.

Zasoby pienięzne :

. środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej : ..,,,,ł/.(.Ę'......Dę.T.r,'ę..Y,.'.'...'
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IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiotców, w których uczestniczą takie osoby - na\eŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:
,. il. (. +',.,.,.... ł'ę.r:r.'ę,ę. z,,..,,.

ilI.
i. Posiadam udziałv w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

osoby - na\eŻy podać liczbę i emitentaprzedsiębiorców. w któryg! uczestnicz4 takie
ud'iułó *. .,..' t/, l.ę,..'.,'.. *?-,r, r'.ę ;.. 7, .,,,',,.,',

;;i;i;;; ;.;;;;i; ;;kt;; ;i;ń;; 
"i., 

io;t, "#'J; ;;",ał.". xź;'..apił.łłż,

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ na\eŻy podać liczbę i emitenta

udziałow:,,,il.(,,€,,,.,.',2.2 :,I'"ź'/'.'......'.',

Z tegotytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ,,ł{,,€,.'.Dr>r. zczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: l(./,,z:.1' ł)af lc e 7



2. Posiadam akcje r,v innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

Z;ł; ryd;;'il;il* i;ilj ;;;il;b;;gł* J";hil;'y;;ilś'.,i', ł..E......żę,i.,i*ę, y

v.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wył4czeniem mienia przynaleŻnego do jego maj4tku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4drt
ter1.torialnego, ich zwlqzków, komunalnej osoby prawnej |ub zwi4zktr metropolitalnego
następrrj4ce mienie, które podlegało zbyciu w drodze ptzetatgu _ naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo : .,,,u /.€..,,'.,. 2q.l-'Y a,*'Y,',,.,,.,',,,

VI.
1. Prowadzę działalność gospodatczą (nalezy podać formę pfawną i przedmiot działalności):

.','.N. (,.Ę,.,',',.ż p.., y. C ł..Y,..,'.,.....

. wsoólnie z innvmi osobami ''Ł.(:,..'.p?.r./9I.Y...

Ztego tytułu osi4gnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoŚct:

., .', .'..',,, Ł l..€'...,'.ł.a.r,.Y,C.ą.{.',,

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełno-mocnikiem

takiej dział.alności (naleŻy podać formę p,u*,,ą i przedmiot działalnośc:l: *.(.1:':',.Do,rYc. 
y'

""':.l"""""

- o sobi ście ...Ął.( /:.'''.'',2.ę:.'r,t.ę,€'{.,'.,',,,.,.

. wspólnie z innymi osobami ..N' ( ś:-,',.,.ł' ę.r. z,(ł.Y,...,...'.,.,,'

óJizĆZ /Ztegotytutu osi4gnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośr:,, ,ł//..Ę.,

2.



VIII.
Inne dochody osiągane z ty.tułu zatrtrdnienia lub innej działalności zarobkowej ltlb zajęc, -

:o:o":::**.i'':*'^y..#;3.sył"Ęłłi**..i;#?;r:ć

IX.
Składniki mienia ruclromego o r,vafioŚci powyżej 10 000
mechanicznych nalezy podaó markę, model i rok prodr"rkcji):

złotych (w przypadku pojazdow
5/15 D)TYC: Y

X.
Zobowiqzania pienięzne o wartości powyżej 10'000 zł'otych, w tym zaciągnl,ęte kredyty

l pozyczkt oraz warunki' na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim

zdat zeniem, w j aki ej wy s oko ś ci) . . . . *(, ('Ę,,, .' -Q.9,T, r. ę,.,Y,



Powyzsze oświadczenie składam śr,viadomy (a), tŻna podstawte art,f33 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lrrb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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