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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie oborviązana jest do zgodnego z pralvdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rr.rbryk.

2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisać ..nie do§lczy".
3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność poszczególnych składnikór.v

najątkowych, doclrodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątkLr objętego małzeriską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczerrie majątkowe do§cz1, majątku w kraju i za granicą.
5 . Oświadczen i e maj ątkowe obej muj e równ i eż r,vi erzytelnośc i p i en ięzne.

6.W części A oświadczenia zawarte są irrformacje jawne, w części B zaś informacje niejalvlle dotyczące adresu

zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz nliejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a),
(inliona i nazł,visko oraz nazri,isko rodorve)

urodzony(a ) .,.ł.ł.Q y,,,ł..27.h... * .N:ł ; j..r,

(miej sce zatrudn ieni a, stanowisko lub lunkcj a)

po zapoznaniu się z przęplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 199]r. o ograniczelriu prowadzęnta
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zż006r, Nr 216 poz. 1584 ze

zm.) oraz usta\\,y z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminn.vm (Dz. lJ. zż01&. poz.446 ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodząoe w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanow,iącej nroj majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone rł walucie polskiej: -,-'-r- -"--J 'j §- CoC p/ /Li

- papiery wartościowe:

,ĄĘ
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na kwotę:

m.



Ii. , l
1. Dom o powierzchni: .,f.{.(, .ł.Z,|Y.L7..m2 o wartości: ... tytuł prawny:

ł.' r ą,ź1 r {Jl y-

2. Mieszkanie o powierzchni , $..{..r.ł.......,. m2. o warlości: .,3.?!.,*..:.łńuprawny: łr,7łilLst.tusi
,;fu1* /',ł/ft.; JL\ -.TZe ,,'r(,

1

rodzajgospodarstwa:,.ł.t.€.....,ę|..'?..f.:].*.].7.... powierzchnia: .,..........

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

lĄ';e ,:ls/vi r*l" "/" "',r" "

tytuł prawny: ...,..........

II I.

Posiadam udziały w spółkach handlowyc h - należy podać liczbęi emitenta udziałów: .ł.l.łę...d.:.fu:.:ft

/
udziały te starrowią pakiet większy niż 10ońudziałów w spółce: ......ł(.l..?....d.*.!..-trł.}.:ł...................

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........fl.:,.1....d..ę./Zr.".:.*,....

IV

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: .. rt.i.ę. . e!.ę.t7*łv,1.

akcje te stanowią pakiet większy niż lOońakcji w spółce: .......ł.1.;iti......,-(.ł..Ę,:t.l.r.}..........,

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ct: .,.,...(!.,!r.. d..":/.v.r..r.-J....,.,....

V,

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wl4ączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Ń)e s(
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VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcz ąŻ (naieży podać formę prawną i przedmiot działalnoś ct!:..{l..ł.ś.dś.k"t

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i doclród w wysokoś ci: .,.ł?.ł.(..d.*.|.2,r:.-i

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnośc t): ,........t|!.'r-..r{-./:7 ',|.7
- osobiście ........ł.ł.r....ld.ę..t;.l3.3ń........

- wspólnie z innymi osobami .............fl l (.,.rł, ł..t,1.,tl 
"Ą

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: 14 łt ,ói. ł.{7..+.?.?,,.,...
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VIII.

Inne dochody osiągane z tltułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tl,tułu :

A) ł? (...l,a,fr,P!ł,..=,,ł.7..W9,r&,..i,*§t,,a"- .ulmałJ n*jmu. ... ..,....... .,., ..

") { 3 , rp_ri 9.) rl I!łISD,rł{ ,1 ! lt,k ...il nł,vs., ,łpr*tą, ł,!r.l§d:L!łłtjńu ,l
1j Ę tqo;r, pł#*'!u"!Y§§ru ..umołł.7,...e, ff.*:s v>e§|wł.,,*ą_,

IX.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
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X.
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CZĘSC B

fi/u,* 1tł.,tZ.?C.ló", "/"i;;;;;il;;;;;;;"" r,/

l Niewłaściwe skreślić
2 Nie dotyczy działalności rlytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych



ZAąCZNIK NR 1

do oświadczenia majątkowego

ll,

4. lnne nieruchomości

powierzchnia: 20m2 o wartości: 35 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 58,30m2 o wartości: 750 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,0568ha o wartości: 290 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,1516ha o wartości: 68 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,1565ha o wartości: 68 000 PLN Tytuł prawny: wspótwłasność

powierzchnia: 0,1656ha o wartości: 72 000 PLN Tytu{ prawny: współwłasność

Fowierzchnia: 0,5600ha o wartości: 30 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,]"8].6ha o wartości: 2 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,0395ha o wartości: 2 000 Pl-N Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,0560ha o wartości: 2 000 PLN Tytul prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,0272ha o wartości: 2 000 PLN Tytuł prawny: współwłasność

powierzchnia: 0,0187ha o wartości: 2 000 PLN Tytuł prawny: wspótwłasność
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