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Uwaga :

1. osoba składająca oświadczenie obo\łiązanajest do Żgodnego z prawdą, staxanncgo
i zupełnego w1pełnienia kazdej Ż rubryk.

2. Jezei'i poszczególne rubryki nie znajdują w konłretn}m pżypadku zastosowania,
należy'vłpisać ..nie dotvczy''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczegóiaych składników majątkowych, dochodów i zobowiązalr do majątku
odrębnego mają&u objętego małżeńską wspóInością majątkową.

4. oświadczenie o starrie majątkowym dotycŻy majątku w kaju i Ża gTanicą'
5. oświadczeńe o stanie majątkowyn obejmuje ró\łTlież wież',te]ności pienięzne.
6. W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne' w części B zaś inforrrac.je

niejalvne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CzĘśĆ 
^

Ja. niżej podpisany(a.1...}.rr r i.r.tr-.'.. '{."' l rrr:'r-:. ' '. ' '. ' ' '('!^( '|.-] l,'t:;." '
(imiona i nazwisko oraŻ nazwisko rodowe)

-p"pI.Ę;;śll"";, :'.:.:':.:.':'.. '.'.'.''.''..,i',:'..1'1-l,,'i j,.l ..''' ' '. ''/'

uodzony(a) ..'?'-1.1łl.11.Q.łr... . w .-Yc,'r.r.w s:=c l4' ! Q'.L1.......
' ' ''\" , ;""""" ":) t l]

.. .'.'.'... l(l.ą}1'q.A... Y'1ł\a.. r l'.. {. !/{ h.9..

.......'..'.i;.lr.i..ł'.'(i',",:l'.hŁ.'Śa','.'.'.....I'|!:.|l:'''./'ą.'.-|f].'.9.1s'''.'''.''''.''''.'.'.'''''..
(miejsce 7aE1]dnienią stanowislo lub funlcia)

po zapomaniu się z pfzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DŻ'U' Z
2001 r. Nr 142, poz. I59l otŁ z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i NI 2l4, poz. 1806) zgodnie z ań.24h kj ustawy oświadczam' że posiadam
wchodące w skład małżeńskiej wspófułasności mają&owej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.



4. Irlrre nieruchomości:
PowieŹchnia | .'........'.''.'..'.'. l ] : :''.''',' !ę./y',' ł,'''.'.''.
o wańości: ' . . ' . ,.t ', 'ę. ' .L'!'q 't'7 ',' 1',' . '

rytul prawn1: ' 'ł ''r.. 't.l'4'!7..tt1' '. '

III.
1. Posiadam udziaĘ w społkach handlowych z tldziałem grninnych osób prawnyclr lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby należ} podac liczbę i enritenta
udziałów:'.'.'.'''''''.'''''.'..'.Jur.....(!ł7,,,'ł . ..

Z tego t}tufu osiągndem1ęłam; w rotu uuie;ł]- ;il;J; ;;"k is"i ,l,l: ij.ił,, ),,"1"
2. Posiadam udziĄ w tnych spółkach handlo\łycb-należy podać Jiczbę i emitenta

u&ialórł: ..... '. ' '... '''.'l!!ś..'.l!u'1.(!'..

Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: 1"i.,,,.t ?l.(.Q.

IV.
1.



2.l
mienia i datę nabycia, od kogo: . ' .. '. '. '. ' .

Nabyłem(am) nabył mój ĄałżoĄek, Ż łyłączeniern mienia plzynaleŹnego Clojegc
majątku o&ębnego) od Skarbu Panstwa, innej państwowej osoty prańe.j' 1ia.'osretsamorządu teiytolialnego, ich związków lut od kómunalrrej osoby prawlej
n1stęPują:: rni9nie, któ'r9 podlegało zbyciu w drodze przetargu _'nalezy podać oo1i

b4{.nĄc ,r7

vI.
1. Pro\aad79 dzia]alnośc gospodalc,/ą (naLeżv Dodać lormedzialalności): ...'..'r3ł.'r'''r'łr.łr'r.ł:,''

prawną i przecmiot

2.

Z tego t}'tufu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegł1'rn dochód w 'łysokości:

vII.
Wspólkachhandlowychlnaz\ła.sied7ibaspólI'il:...':::'!'''.!'t''2.ł,.l(:/.'''''''''.''.'

/
- jestem czlonkiem zarządu tod Liedyl | '.'. '... '. ' ' '.. '.. '41' 'l. ś!':4,;:



D(
Składniki mienia ruchońego o wańości powyżej 10'000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji):

'...'.. ;'.. |.e'.''.'s ! ł'h1 ! !. : /.......'..'''''.

x.
Zobowiąania pienięine o waltości pouTżej 10.000 żotych, w t}m zaciągnięte hedyry i
poiryc*i oruz warurki, na jakich został udzielone (wobęc kogo, w zwiąku z jakim
zdarzeniem- w jakiej wysokości):
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