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osoba składająca oświadczenie obowiązana jesr do żgodnego z prawdą,
ste.me8o i zupełnego !ł}pełnieniakażdej z rubryk,
2, Jezeli poszczegó]ne rubryki nie aajdują w konłJetnyn pź}padku

zasiosowania, naleźy wpisać "nie doryczy"_
3, osoba składająca oświadczeni€ obowiązma jest okeślićprąnalezność
poszczególnych składników najątko,Tch, dochodów i zobowiązd do majątku
odrębnego i mająiku objętego małżeńSką ws!ólnością majątkovą.
4, oświadczenie o śdiemajątkowym dotyczy najątku w kmju i za granicą,

5, oświadczenie o

stanie majątkowyn obejmuje równieź wierzytelności

6, W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne. częściB zaś

infonnacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie
oraz miejsca położnia nieruchomości,
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Ja, niżej podpis y(a),,,,?i]ż"!2łlśA...śa.-.l:-l..r,:!a!
rimiona i nazwisko orau narykko rodówe)
wodzony\a)...ł.?..:.:.. l... f.l.r.?...... w ...ż. ].ś.ł9-.1..:.ł..-.":.

po zaponaniu się z przepisami usra§1 z dnia 8 marca 1990 r. o sanożądzie
gninnym (Dz. U. z 2001 r.Nl l42,, póz.1591 oftz 22002 r. Nr 23, poz, 220, Nr
62. poż, 558, N. i 13, poz, 984, Nr l53, poz, l27] i Nr 2l4, poz, 1806), z8odnie
z at, 24h te.j ustawy ośWiadczm, że posiadan wchodzące w skład małzeński€j

wspólności majątkowe.j lub slanowiące mój majątek odrębny:
l, Zasoby pienięźne:
- środkipienięae zgromadzone w walucie polskiei:,,,ł_ę?.__-_ś|..Ż......,,,....._,

środkipienięznezgromadzone w walucie obcej: ,,,,żż::....ł7..ź........,.........

l"-Ę,<ł,,,,<,

2, Mi€szkanie

o

powierzcbni:.ł.<./ęł?. nz, o

]. Go§podarstwo rolne:

lodAJ go.poda§M
o w

arlości....

a

- ...4a.t t...ń7...Ę........

żla ę...ł:Ź:

z

4

r€go

...ł:ś:..l€lts

powieżcńia:

.

łi:.. * Ź.aL..

: /,...,,.......

rc dzaj zabud awy . ...ra.r... a:. 7.
lrĄuł p| a"ny :

wartości .,ć.?-..łŹŹ",,z..

+y'.

]./.

§łufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubi€głym przychód i dochód w
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Pośiadam udziały w spółkach hand]owych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców. w klórych ucre§tniczą rakie osoby , na]eł
podaó liczbę i emitenta udziałów:
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udziały te slanowią pakietwiękży niz ] 0% udziałów w spó}ce|
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2, Pośiadam udzialy w innych §półkach handlowych -należypodać licżbę i

Z tego tytułu osiągnął€m(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \łTsokości:

IV,
podać liczbę

i

akcje w społkach handlo!łYch z udżiałem gninnych osób
pźedsiębiorcóq W których uczestnicą t kie osoby - nalezy

łżę
akcje te stanowią pakier większy niż l0% akcjj w
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tego §łtrłu osiągnął€m(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wy§okośoi:
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.ż Posiadam akcje w inny(h rpolkach handlowych,

nalełpodsć licżbe

z iego §tufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubie8łym dochód

w wy§okościl

Nabył€m(m) (nabył nó.j małżon€k. z wyłączeniem mienia przynależn€go do

j€go majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samoźądu te§Ąorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
praMej na§tępując€ mienie. które podle8ało zbyciu W drodze pźetargu ,
naleł podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

".!1:ę.

VL
l

, Prowadzę działalnośćgo§podaicz4 (nalezy podać formę prawną i prżedmiot
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jeslem pźedstawicielem

pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną ; prz€dmiot
działalności):
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jestem członkiem
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jeśemczłonki€m rady nad zolcza] (odkiedy):
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jestem ozłonkiem
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w

...

wysokości:

"";/",/"

vlIl

Inn€ dochody osiągane ż iFułu żatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tfułu:
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składniki mienia ruchomego o wartościpowyż€j 10.000 złoiych (w prą"adku

pojazdów mechanicznych na]eżry podać markę, model
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Zobowiązania pieniężne o wariości powyżej 10,000 złotych, w rym zaciągnięte
kedyty i poż7czki oraz warunki, na jakich żostały udrelone (wobec ko8o, w
związku z jakim zdaźeniem, wjakie.j W}sokości)|
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Powyższe oświadczenie składm świadomy(a), iż na podstawie alt, 233 § l
Kodek§u kamego za podanie ni€prawdy lub zaiajenie prawdy grozi k€ra
pozbawienia wolności,
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