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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

}vypelnienia kaźdej z rubryk'
.|eźeli poszcz€gólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastoso}Yania, należy rvpisać,,.qĘ
dotyczY".
Osoba skladająca oświadczenie oborviązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do Inajątku odIębnego i majątku objęt€go małżeńską

wspólnością majątkową.
oświadczeni€ o stanie majątkołvym dotyczy majątku lY kraju i za granicą.

oślYiadczenie o stanie najątkc}Yym obejmuje ró}Y ież wierzytelności pieniężne.

w części A ośrYiadczenia za\Yarte są informacje jałvne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składaiącego oś}yiadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cZĘSc A
Ja, niŹej podpisany (a),.

nsffiZasoby pienięzne: 
llucie polskiej:......'' fwp ofttĄuil-środki pięnięŻneZgromadzone " "i]lllll" ]i]l]'''''']_lW''"* l\

u,oa,ony (u).....''.ł.l4,'._oł,.

( miejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z pzępisami ustawy Z dnia 8 marca 1990r. o Samolządzie gminnym ( DZ. U. z 200iI. NI 142.

poz. 1591 oraz z2O0h.Nr 23 ', poz' 220, Nr ó2' poz. 558' NI l 13" poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz'
1806), Zgodnię Z art. 24h tęj ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskięj wspólności
majątkowej lub stanowiącę mój najątek odrębny:
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1l'oo- o po*l.,,"t'oi'''..'. '.'.../!0D.'.'.'''...'''...''...02' o *uno,",,''.ł.SQ"'ma"hlŁ-

2' Mięszkanie o powiorzchli:;
q tuł prawny:'..'[\ĄJ/,''''.Q

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:.......

o *u.to-s"i,......($n{JQ-....
roelzai zabudowv:.....NV
ł-, tL,1 prawny ;..'.'l\trA{,'.'
Z tęgo tytułu osiągnąłem (ęłam) w rbL:u

4. Imę nieruchomości:
powierzchnia;''...''......{'t\^iŁ



l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałen gnrimych osób prarvnych lub pr.zed!iębiorców,
w który{h uczęitnicFą takie osoby _ naleŹy podać liczbę i emitęnta udziałórv:

h4&

tv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, w któn ch
uczestniczą takie osoby należy podać ]iczbę i ęmitenta akcii: l l

-,: --._:-_-:--t --:-::___, __:l __ _ __:l nMp olt

Nabyłem (am),( nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna]eżnęgo clo jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, inrrej państwowej osoby prawnej, jednostek sanlorządu teiyioriainego' ich zrviizlow,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następującę mięnie, które podlegalło zbyciu w drodze
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l' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedrnior dzialalnosc i):..1]tłĘ' 
' '.

- tł'spólnie z innymi oSobami'''''''

d'h"ł
U

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłen) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;'''.



- jestem członłiem ra dy ladzorcze1 1oa neJy;: . .Ńi-..-.droą.fuĄ' .''
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wy'or.os"i, _...-.i\[uŁ- '' 'b!eĘt
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