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Uwaga:

l. Osoba lkLd.hca oSwiadczenio obowiqzana ie3t do zgodnogo z pEwdq, 3l.rannogo I

zupelnogo wypolnienia kaldoi z.ubryk.
2. Jetoll poszcz.g6lne rubryki nle znaidulq w konk,otnym przypadku zasto6owanl., nale2y
wpisaC "ni€ dotyczy".
3, Osoba skladaiqca oSwiadczenio obowiqzana ,est ok.e5lie przyn.lornoaC porzczeg6lnych
3kLdnik6w m.lqtkowych, dochod6w izobowilzarl do m.iatku odrebnogo I maiQtku obigtogo
matlodrkq wlp6lno6ciq marqtkowe,
4. OSwladczonia o 3l.nl6 malltkowym dotyczy ]r|al+ku w kr.ju I z. gr.nicl.
5. OSwl.dczonic o atanle maiQtkowym ob.imule r6wnle2 wierzttelno6ci pienietno.
6. w czeicl A o6wl.dczonla z.waie aq Intorm.clo iawn6, w cze6cl B za5 infomaclo nlslawne
dotyczlce adroau zamioazkania skladaiQcego oSwladcuenle oraz mioFca poloignla
niaruchomoSci.

czqsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),

.V,rr'zt ;i/

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnaa 8 marca 1990 r. o samozedzie gminnym (Dz. U. z
2001r Nr142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr 1t3, poz.984, Nr153,
poz. 1271 i N( 214, poz. 1806), zgodnie z ad. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzece w

2 / /- f )/'
. srcdki peniq2ne zg.omadzone w walucie polsk'et. .. .,/ C ( r. 1.. /..! ....

Nr.

- srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: .......1.L..i..!.... ,,Ir/01^ y



- papiery wariosciowe: . . ... ....../v1.1r... ..clA/t[ 
",
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1.DomopowiezchnillllYt.?....m',owarlogci:.......1.1U...V1.:!...7..1... .

tytur pra*ny, /Lc<.1{ i?.^^,nl.rq....N-.4.hb.lu.ct.i..t.....u,t.g.lri,.l..!to:v. t
2. Mieszkanie o powiez"r'ni,l1lr.. S{Jq.l j',lo wano*i, ........,,.il.i..1.... 'r(r !r., ^ tr .. .........rl I
qduf prawny .. ..d.1.1.....t 1.cl1.Y...a..11..........................

I

3. Gospodarstwo rolne:
rl

rodzaj gospodarstwa:lk...f.l.f:l.1..r.f .lpwiezchniar ........................

o wartoSci: ...................

rcdzaj zabudowy.

$Iul prawny: ....... .... ..

Z tego tytutu osidnqlem(Qtam) w.oku ubEglym przych6d i doch6d w wys ofo*i ..y'ltt... tlCl q. cq.t7

4. lnne nieruchomosci:

powiezcrrnia: ..q,L1..f .c-1 .1.1,..o....t.u..h.^.d.ar..rs.,v.e'...0.fcl.l Lc.t.1..\.-q.)/.t.....&.1.1.s.....

,r*,o."*nr, /,ucr-1.r.s..v/lr*,,.. n,,i;f I luao) t. Azst1q.l (!9r! \
ll

t.

1. Posiadam udzialy w spdlkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
pzedsiebiorc6w, w kt6rych ucz€stniczq takie osoby - nale2y podad liczbg i emitenta udziat5w:

..^t.t.t:.......!..\.L.' t.1,..r.a..Y.J................................

'''''''''''''''''''''''i "

udziafy te stanowiq pakiet wiekszy ni2 1o% udzial6w w spolce: . . .14.1. s. ..... .t.1.e. tr.4..*..!1.. ...... ..... ...' / -_--|' '

. r [. ..
z tego tldulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w {ysokosci : ..-A.1.1-.(...... nl. C.l.V..U'..q...



2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nale2y podaC liczbe i emitenta udzialow:

3.{ *c\rtofu...eiia1a1-.:illtrr1. it,r,lour^ hlrlr,L-',a,ll * l/,"rt\uVt-l
z tego qrtulu osiqgnqfem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: I L.t.L...'cl.A.1';l.-u..91i........

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b pGwnych lub pzedsaebiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbe i emitenta akcjil

n lr cLc Lil "r 1

akqe b stanowiq pakiet wiekszy ni2 1 0% akcji w sp6lce: . . . . uar'..t!c1.1^1

Z tego Mutu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ... l.t.[.r..... C l.c.l. 4..tt.tt......

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbe i emitenta akcj
l

rlttl\t ta \^

ct . .t i... .... .z tego Sulu osiqgnqlem(elam) w roku ubi€tym doch6d w wysokosci: 7,r,, .r.!clr.i

Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wytqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqd(u odrqbnego)
od Skadu PansMa, innoj paistwowej osoby p.awnej, jednostek samotzadu terytorialnego, ich

zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6rc pPdlwalo zbyciu w drodze
przetargu -nale2y podac opis mienia idate nabycia, od kogo: .../Af.!........CLC.1.{y'..LL.v1..............

vt.

1. Prowadze dzialalnosd gospodarczA (nale2y
tl

. t t-\. !.......1..s.1 r: .*..!,.I I' r

podaC forme prawnq i pzedmiot dziatalnosci):

- osobiscie .....,:\4..1..J..... l,1tJ,1 .,." -"/

- wsp6lnle z innymiosobami . ..A4 ,, ,lCI1^ 
1



z tego g ulu osiqgnqlem(ehm) w roku ubiq*ym przych6d i doch6d w wy sokos.i: L\11.. .il. C'.\q. .L4,,'l

2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub j$tem przedstawicielom ,pehomocnikiem l,akiej

dzialalnosci (nale2y podad forme prawnq i pzedmiot dzialalnosci)i ..L\.11....U.e.1.91.]"1.rt..............

-osobiscie...r(.1.i..... ilCll * y

- wsp6tnie z innymi osouaml ....,.r,tl.!.....C[.Cp-.iY * 11

.tl
z tego ! ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscii ./i.1.!.....c.1.G.1..C1....t4...!1.......

v[.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..........................-......

- jestem cztonkiem zazqdu (od kiedy): ......../d f l' Ci.OiJ-1 ,..V

ftii*ii*rifi:#ll;i''
z tego tyMu osiqgnerem(elam) w roku ubieglym dal,,ww,tsoxogji: .19.i.i.r.6.t1...

vlt.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zajQC, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego t) ulu..................................:.... /
..Lt .Ilsztu",^r,L..ra p.1 91.r-t1 .. ll,C:t, 1"L r(. . .... ..2
tiqc,.t.x[.!...nr.t.c.ec.,l"ft 

",.q.,r.{...,0.a,.ty..yMa-.tv:1 -,'l?l'tCOt 1 .....rl



Skhdniki misnia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (v przypadku po.ia2d6\f

mechankznych nale2y podac markq, model i rok prcdukqi): ./4.1.1......C|.(!.L4..1A..\4........---.-.
I

x.

Zobowiqzania pieniernE o warb6ci povyt€i 10.000 zlotych, w tyrn zaciqgnk*o k€dw i po2yczki or€z
warunka, na jakich zostaly udzlslone (rob€c kogo, w ariazku z j€ldm zdazsniem, w jakiei

wysoko6ci): ......,,14.t.(.......t. ). A.LL4. lA 14......

czEsc I

Po*y2szs og.{iadczsnie skbdam gwiadomy(a), i2 na podstawie an. 233 S 1 Kodeksu kamogo za

podsnie nieprawdy lub zatajenie prat'rdy grozi kers pozb€Mi,enigwolwl A I
0;n'p-t:.t.r..r.. J,1...ffi"10"/:1t" lwy' '/t 

e.r'ttl.l.rpJ z ..
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