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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

Nr pisma ..;.2Jid........ 
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podpis .......5tl......... 


........ ;O~a~, " ...... ...,dnia t...?.~..I.J.~...tf!t'!.:Jr. 

YU(mieiSWN(fl 

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 konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie 


dotyczy". 


3. 	Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 


majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 


wspólnością majątkową. 

4. 	Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

5. 	Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

6. W 	części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 


adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 


:::~:e;podPiSanY(a)• ..... lIario./~..................at;o.rai(Ą ............tLtd.;kM~...
..... .. . 
(imiona i nazwisko oraz nazwif/o rodowe) 


urodzony(a) ........... ... ...3..ł...O!Z..... :dgó././.1~ ..................................... w ........ .. .'/.NOk../.11.Le..... . 


::...:.:.....:::-.....:-..:.:~1!~.~~~~~~~.: .: .... ::.~~~ ..··::·.·.: . :~~57.~···::.·.~~~~~ 

...... ".......'.............. ...f.qlq(~( ~i~i~~.~i~d~!t.:f~k~.I~bf~~(<21.......~ ................ 


. po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), 

zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej 

lub stanowiące mój majątek odrębny : 

I. 

Zasoby pieniężne: 

-	 środki pieniężne gromadzone w walucie p~ej: .......... ....... .. .:..'O~........ ;....("" ... ............. ........ ................... 


.. .....:.:... :..:.. .......§ÓCJ(}r0/2.....z ... :... ....... ·)Jra&q:..~no.$.c. .. ......... ......... ... ............ .. 

- srodkl plemęzne gromadzone w walUCie obcej: .................. ................................ .. ....... ... .. .. ...... .. ............... ~....~ .. 


b/e ~ ~ ,..... ...... . ......... . ........... . ....... {~~ ............. ..... .. ... .. . ..... .................................. . ..... .. .............................. 


http:NOk../.11.Le
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II. j}OJ7J Ofl0l.! , ,AfO.4J?.1/~Q 5f;tIOP-f.v '" tta?g~ {/ Na#. d~az:; -X; 
21. 	 Dom o powierzchni: ..........................Ł6.. ...t Cl(2... .. m , o wartości: ............ /lO.:?rzr:?,... :~.L.. ........... 


tytuł prawny: tkra~..J... /.!l!l/~ &(~/ii7b...~~d.m..I.fl9... j9J!......:...... 

. . . .. ~ff..{I~~OS~" 2 ..~... ~eu~/,,~ ~~~~~eh? 


2. 	MIeszkanie o powIerzchnI. ................hi,t... ~1"i.. m , o wartoscJ. ....... ... ... ....t?<e.....-v--/.I!~.... ............. 

tytuł prawny: .........................................~ ....... ./'.Ue. .......~c'21....... .................................................................. 


3. 	 Gospodarstwo rolne: c:I'o/t/OM~a 
rodzaj gospodarstwa: ................ /ttJke ....................,powierzchnia: .................."'-'-/ .. .cJ..It.D..t?(................ . 
o wartości: ................ ..........f.Ófl..004..t2t2L............................ .. .......................................................... 
rodzaj zabudowy:• .....at.....O'/;Ql"tl ......; ....... sI.o.rl06........o......NaMi.. ......d:i.4.. .?t.O,.?.9J./ 
tytuł prawnY:.Ji.I. <: ......~rIoy.;u&.....A.2.!..g/2f...#z:&I.~~.. ~~4P~/folaJiL/!a.~

. 	 .,., jVS'p/(;~QlSfio.fC" ł' 

Z tego~n:~7aY~k~1~:;:'~~:;~~:w;;,021;7' ···········Ck7:J;;l·······8~0tXla;f; 
4. 	 Inne nleruchomo~ f ' , . T#l '7' 1/. ~ ~ ---: 

powierzchnia: ...... ~4..Fw.r/k...~~ ...#../.f2.!!.&~Jt'..k;J'f?'! .. P/l.t?~h ..{ .if7&.. ,'a 
. , 	 ~ . (~ 1 . , L - ~/~ ~-

o wartości ...............6..o.f!l.C?q. .. ;t120.tfV. · lm.oft.-.c~.x,./".tr!f!/j',r.~!..........~<:J'M.~ .......... . 


tytuł prawny~hl2~f'.~......rfi:,dPjJC9!2...Ń...~ItP. ........................ ........................... 

III. ~l1ł aIf4' .7lJf ;{-~ó~ 4~ ~~9d, _a4/ ffj offI'/o~ .L 

t'f-b;5~fiONp/n?e O ~a:;, ~% ~/i;a 4.1 r/.o/'~
1. Posiadam udziały w spółkach handJP(vych z udziałem gminnych osób praw~ch lub przedsiębiorców, \tv których 

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów. ... .......... ,.......................................... . 


Z te~o tytułu oSlągnąłem(ęłam~ w roku ubIegłym dochod w WYSOk~SCI: ............ ./1<t>........ : ..~ ................ 


2. Posiadam udZiały w Innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę I emJtenta udzlałow. ..... ........................ . 


~·;e~~·~~ł~·~~i·~n·~;~~;~~~;·~·~~~~·~·~:~~·~·~~~:ttL~;: · .······::···::~~::····.·;;~;if:·.·.·.··:.:·..:. 
IV. 

1. 	Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których 

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... ........................................................ . 


............................... .. ..................... .............J7/e.......cJ;f!e1t.......................... ~.............................................. 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w sPół~e: ........ ..............................P.r.~......~.;t..............
~..... . 

Z tego tytułu oSlągnąłem(ęłam) w roku ubIegłym dochod w wysokoscl: .............. ./.Ue......~.e. ............... 


2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .................. .:................ . 


~·te~~·~~ł~~~i·~~~;~·~;~~~;·~~~~~·~~;~:·~~~:rt:::t~~C·i·· •.·.· ..:..·::··.:;;.;:···:·:·~it·..·.::..·.:: :. 

http:jVS'p/(;~QlSfio.fC
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V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej 

osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo: ............................................................................................................................................... 

... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... '........... .. me. ...... ...d~e-:r' ......."........................................................ 


VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (najeży podać formę prawną i przedmiot działalności): .................................. . 


podać formę prawną i przedmiot działalności): ............................................................. .................................... 


.................................................... :~·· :c:f...............................................
.................m~·····ł

- osobiście ..................................... .............. ............Ilt::-...... . ..e~......................... .............................. 

-wspólnie z innymi osobami ........................... ... .. ...mt?..... ~~ff ................. ~..................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci: .............. .......l.Ye.......~~...... 


VII. 

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ................................................................................... ................... . 


- j~~~~~. ~~;~n~;~~·~~~~~ ~~;~;e~~;·:.·.·.:: :: .·.·.·.·.·.::·.·.·.· :.~·.:·:1ft.1·.:::..... :: ........ ::..::::... :::....:.:.........::.....::..' 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........m.e...4;~........................................ ................... .. 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........I:U.t'... ~ffc:'Zf...........................~ ............ .... ................ 

Z tego tytułu osiągnąjem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............&.e.....~eff. 

VIII. 

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

uzyskiwanych z każdego tytułu: ....... ....... .... .............. ................................................................................................. 


.........:tfait·-;·:-;,·Z;;;.. ..·.. ·>g~ ·~ ·~.. · ~ · ..·.. · '}~ ··~~;.~ ....·.... ··~ .~....? 


.QJ/............... '/L~ .. I' .Zx~rtr;",·'>;""~~7· ......~·JYJJ~·j~:aAle

~o.h! .....~t:k ...... oJlJ..9..-t.ł.j ........'N.. ............. ...... ... .................. ...... ........ .
ht:C.....!ff!:?.....49..J.4'3,:f../k..·;··k...$.·V.i·..·..·...fr,.... '~/kfP.~"q.~ 
.............{f.l?O ..d3.f2...2.I .3.!l......: . ~r......Z.. !/.E ...0 ~
~ .. .,,5,fqd4...........~~ ........ 
lIPo CP~.t3.5f?12-/~ ~4~ hrqe ~ vI/E c:~ 

300<Z1 ,ct~ tPadn!! llao:J r;;;o, r1:J 
.. 



IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy 

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

........ lfo.jPl.m.lI4......... ,dnia...r/..!..:.. /.qf.~..d.(rV' ' 

(miejscowość)d 


