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UWAGAi
l' osoba składająca oświadczenie obowią,zanajest do zgodnego z prawdą stamnnego i zupełnego wypełnieni3

każdej z rubryk.
Jeżeli poszczegóine rubryki nie alajdująw konketnym prłpad]fu zastosowanją naleł wpisać '4ie dotyczy'''
osoba składająca oświadczenie obowiąŻanajest oloeśIić prz}nal€ż]ość Poszczegó]nych składników
mają&o\łych' dochodów i zobowiąŻań do majątku odrębnego i majątku objęt€go malŻeńskąwsPó]nością
majątkową
ośwjadczenie nają*o\^e doĘcł majątku w klaju i zŹ granicą'
oświadczenie majątkowe obejmuj€ ńwni€ż wierz}'telności pi€nięme.
w części A oświadczenia zawate są informacje jawne' w części B zaś hformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania sHadającego oświadcze e oraz Edejsca połozenia nieruchomości'

czĘscA

Ja, nżej podpisany(a)' ..Bp$....RVt/s....utłi......ł..n...59tEEŁlt.'.''''..''''.'..
(imiona i nazwisko ordŻ nazwisko rodowe)

2.
3.

4.
5.

6.

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 r. o o8raniczeniu prowadŻenia dŻiałalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz' U. Nr 106, poz. ó79' z 1998 r. Nr i 13, poz. 715 i

Nr 162, poz. 1126,z1999r.Nr 49, poz. 483, 2 2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113, poz. 984 iNr
2l4,poz. l806)oraz usta\łyzdnia8marca 1990.. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r.Nr 142, poz'

1591 orazz2002 r.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz.

1806), zgodnie z art.24h tej usta$y oświadczam, że posiadarrr wchodzące w skład maŁefrskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odĘbny:
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l' Don) o powierzctuli, '..ł'J''..'''. ln2. o t\'d tości: .!:J.,r v'.v.. 
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1* t5 tl'ri ora\^ F\ : Ł j'śl]14a: \\ J'

2' Vieszłanieopo\\ierzchni:'.l.J-.1...'m2.cvaności:/jJu;"',.ł''.łrul prorłnl: !Ą';''.Jl.
3. Gospodarstwo lolne: rodzaj gospodarstlv", . ' ' . . \".m 's:'TV!Jl' po",ie.zchłia:

4.

ru.
Posiadam udziały w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałó\':

..............viL.tlY.ssfit)-r.... .. . . . .

udziały te stanowią pakiet większy niż 1 0% udziałów w spółce:

Z tego t).tufu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegbm dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje * spólkach handlo\łrycb - należ'v podać liczbę iemitenta akcii:

......-.....'.. '..... ..' [rĘ Pr$F.Dff.t1"....' . . ... . '......'..'.

akcje te stanowiąpaki9t większy niż 10% akcji w spółcę:

Ztegot}tułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:..'........'.'.'
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeńem mienia przynaleźnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terforiahego, ich zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegalo zbyciu lw drqdze przetargu - należy podać,opis' mienia i da1ę nabycia..o! kogo: ' ' ' '.. .. '

.vr*,Qł{hol.9Ś... k QłłT!t!.t . . 0 łp]J'.. l'.JŁh J_ . ł5''.i}' łln'

..'. ..'$ffi!!.t1!). . .VnłJ,ltłtot10lc.t' ''i'rt'wctt' ' ' '



vI.
] ' Prowadzę dzialalność gospodarcf]] (laleR podać fornlę prawną i przedn] iot ,jziałałnoś.i): . ' ' ' ' '..

.. ... I'11.r.0:t.vl)v...... ..

- osobiście ...'.......'...'.'....'. ..''''.'. uip'O.II-$'łżV
- wspólrrie z innymi osobami
Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

/ 2. ZażądzĄi\ dżałalnością gospodarczą lub jestem przędstawicielęm, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleł podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście.....'.....'.....'.'...''. }ł'E. s.v'rur:tl

_ wspólnie z innymi osobami .. '. -..[J.lv...pJLtlLtU.. . .'. '.'..

Z tęgo t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄm dochód w wysokości:

VIL
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba sg5łki); ................'

...Urp...QsJr.ut.)"/-
_ jestem członkiem zarządu (od kiędy)i.'........V.t-ł...Dqx_y.clł-l

_ jestem człoŃiem mdy nadzorczej (od kieayl:. '... 'Mt-tr '.$ł]y'DJz

z tęgo t}tułu osiągndem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: . . .... i'.iŁ...D'q|/.\ł)V...

_ jestem członkięm zaŹądu (od kiedy): ... '...lV.ia..o.Qrrr.uzs.

- jeśem człoŃiem rady nadzorczejl3] 1od u"avl: .. '. łV.lE.. D.\X'/'!*}U-.....

z tego łtuł'l osiągn4em(ęłam) w roku ubięgbm dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą '. '. '.... N. !ź..Q J',t}V

ilt,



'' '''I t i! tl
jeslem czlonkiem rady nad..orcrej i oC kied)lr . . . . .L: lf: . .. . .1 .'. J:i/-y!

DL Składriki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 źotych (w przypadtu pojazdów

mechanicznrcb należv Dodać marke. model i rok orodukciit:
. ch'.z u.oot".łr-. s$.rłŁ . {J!3 _. ..,ł*,apo. p.v.'......'.'...' ... . .

. O-Ptł \\avł$'.'.{'-łs....*.. . ŚŚ0u1\Q 0'.... ............... ... .

X. Zobowią,zania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w t}łn zaciągnięte ked}'ty i
pożyczki olaz wanuki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwią7ku zjakim zdarzeniem, w

iałiej wysokości1:

.''.'''..'.VlE'.DD-tńżv
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