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Uwaga:
1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadktl zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
gbjeteso małżeńskąwspólnością majątkową. :'.li:4. , oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za $ranicą.5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

urodzony(a).' p-8 
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(miejsce zakudnienia, stanowisko lub fuhkcja) E L Ł \ć\ ŁY ;,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz U' z2001
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2Oo2 r. Nr23, poz.22O, nr62' poz.55B' Ni 113,poz. bał, Nr 153,poz.
1271 i Nr 214, poz' 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące'w
skład małzeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne: . .: . \
- środi<i'pienĘznezgromżdzonewwalucie polskiej:.''.'..: \'.\Ą\R ' .sO\'qte1'

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.........' \ \rfi Ł 
's0I\La\

il.
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tytuł prawny: ......'..,.'.....'

3. Gospodarstwo rolne:

rodza1gospodarstwa, ..'''... ..tr.N\ t' ńłdr1*ł\ powiezchnia:



o wańości:

rodzaj zabudowyr ..........

tytułprawny:.......,.'.'.....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód wwysokości: ............'...'

ilt.
1. Fosiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

przedsiębiorców, W ktorych uczestniczątakie osoby - naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów:

urłic cxo\Ęz1
udziały te stanowią pakiet więkŚzy niż 10 % udziałow w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ......''...'-..

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: .....'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku u biegłym dochód w wysokości:

Posiadarn akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
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v.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek' zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następującb mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - naleŻy podai opis mienia i datę nabycia, od kogo:

'. ..' .:'.''..' . u ł,lit' .do\q lą) .\\

vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności): ..,...'.....

- osobiście

2. Zarządzam działatnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoścł (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):......'...........

- osobiście

_ wspÓlnie z innymiosobarni

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ............''....

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): \ [Ą\Ł '...a\o}qr*ą

vil.

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy)'.''.'......'...;\\.'''''ł"li.ę-'... rn'o.\i*-\ )\\

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....'.''....\\. j.U.li q. qĄ:\rĄl

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'....'.lr,|u\.t".....fu'\a



vilr.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zĄęć,z podaniem

kwot uzyskiw anych zkazdego tytułu: .'l*\ap_t$ą\Q.dr,r.i,rrę, . K0*. Ęyfi.(ę.'';......'..
'' bfn"rsp-Mrrł 'Ł\Qh\p.ńskł ....: .h8. .}ł8 -}'.D.a.': ..... .''''.'..
JneNh )Ł-LpNoNbk$' ' -. .b3. ' s 83 , a a-#- -

: .9i.ęrg .QRp\\€ę.p- ..': ..ŁbPQ.*..po''*'T''.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.00o zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

naleŻy podać markę, model i rok produkcjil: 'b.!-,.Q,D.h......99..rB.v_i.n..'..łQQ? ''v.ęŁ

Zobow'iązania pieniężne o wańości powyŹej 10.000 Ą w tym zaciąnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zutiązku z jakim zdarzeniem, ń.i-arió; wysokości):

. '. *\.\nie" e}n\irł1
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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