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Uwaga:

'1. O.ob. rkt d.hca o{wl.dczonie obowi*ana lort do zgodn€go z pr.wdq, ltrrannego I zup€tnogo
wypolnlonla l(|rdol z rubryk.

2. Jololl po.2qag6lno rub.ykl nlo rnr.ldulq w konklltnym przl|p.dku z.stocosent., n.tety wpb.e !!!9
dotvczY'.

3. O.obr tkbdarlc. oawi.dczanlg obowl+.n.I6t otlt6llC przyn.lolno6e potzczeg6lnych rkt dnik6w
malqttowych, d6hod6w I zobowhz.f do mrhtku od.gbrego I md{ku obhtogo m.C.fskQ
wsp6lnoScli m.lQtkowl.

4. O6wladczonlo malqtkowa dotyczy m.iqttu w kralu | .r grantcq.

5. O5wl.dczcnie ft.rqtkowo oberrnurr r{wnl€twlozytgtnoaci plonie2nc,

6. W cz!6ci A oawhdczcnla z.w.rt !l info.fi.clo lawno, w c2lact I 2.6 Infom.clo nlel.wna
dotyc.lc. .d.l!u zrmlo.zk la rkLd.lec.go oawbdczsnio or.z mlolsc| polotonl. ntoruchomo5cl.

czqsc A

Ja,ni2ejpodpisany(a), I.2hcI| lj t*ifrsr$krrr;;r;i;.ia;;i
urodzony(a) 03. 01t.,l9qT .€^1€P41Illr1(:!!-(

uB?.th€..l1'.t'''|J'.Y.''.'''.-,l..'...8-1-c-E.
(m|ej3c3 zatrudnbn'a 3l,rn*isho lub tunkir)

po zepoznaniu sie z przepisami usbwy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej paez osoby pelniqce tunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 71S i Nr 162,
poz. 1126, 2 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. tJ. 2 2001 t. Nr 142, poz. 1591 oraz
22002t. N(23, poz.220, N.62, poz.558, Nr 113, poz.98,1, Nr 153, poz. 1271 iNt214, poz. 1806), zgodnie
z ari. 2,lh tej_ ustawy ogwiadcz€m, 2e posiadam 

'rrhodzqce w skbd ma+2enskbj wsp6tno6ci majqtkowej lub
slanowiqce m6j majqtek odrebny:

t.

Zasoby pienie2ne:

- Srodkipienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 4rff0. -zl

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciov/e, ......1...1i......

Unnrwyr(d.ny pftz *8,lnblh pt rdGrernmy p.zd Ld.M.
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1. Dom o powiezchni 

. ....(l!.()_.r:_..........W0_,-^,,";;;"K,1V"itr,...iff ".*tp..*ny,k41aiili47air.....z
2. Mieszkanie o po\rieechni: ....-.-.. .. m', o wartosci: ........:: ..... __...... _ 

tytul p€wny:

3. Gospoda6two rolne: .- fl^
rodzai gospodarsira 414 P3]991(*....""..................................... . 

powierzchnia.

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

Mul prawny:

Z tego t) ulu osiqgnAlem(glam) vr roku ubieglym pzych6d i doch6d v{ wysokosci:

4. lnne nEruchomoscii

powieachnia: cLlta-

o wartoscir 8C, A oc ;Y

ryrut prawny: .....5.$1jI6lv,5UtA/ ...2. t".X.t4

.

Posiadam udzialy w spdlkach handlowych - nal€2y podad liczbe i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 1 0% udzialow w sp6lce:

Z t€o Mulu osiqgnqlem(e+am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoScii

tv.

Z tego ! ulu osaqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl mdj matonek, z wlhczeniem mignia ptzynale2nego do jego majq8u odrebnego) od
Ska6u Paish^€, innej paistwowej osoby prawnej, jednosbk samozqdu terytorialnego, ith 4,iqzk6\r lub od
komunahej osoby prawnej nastepujace mienie,

opis mionia i date nabycia, od kogo:

\raza. w*odny pd *w 3'onll,n.pl. udo$9i.ny p@ LditNui.

podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad



ProwadzQ dzialalnoSC gGpod (naleZy podad forme prawna i pruedmiot dziahlnosci):

-wsp6lni6z innymi osobshi

Z l,ago Mulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubi€gtym pzych6d idoch6d w wysokosci:

2. Zarr'qdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jgstom przedstawi mocnikiem takiej dzialalnosci
(n€lezy podaC forme prawnq i pzedmiot dzialalnogcil: .......14"^,L....

- osobigcae

- wspolnie z innymi osobami

Z tego t)ddu osiagnqlem(etam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

v .

1. W sp6lkach haMlowych (nazve, siodziba sp6lki):

- jeatem czlonkiem zazedu (od kk#y):

- jegtem czlgnkiem rady nadzorczej (od kiedy)l

- jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego qAIu osiqgnelem(Qtsm) w roku ubieglym doch6d w wysokogci:

2. W s@ldzielniach:

- jesl,em czlonki6m zaEedu (od k|edy)i

- jestem czlonkaem |ady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego Mulu osiqgndem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokogci:

!W6r ,ttomny p.E: w lig.rqn pl, tno.Ap.tidry p|@ LdaXdr



3. W fundacjach prowadzqrych dzialelnos4 gospodarczq:

lL'i ofuTLl'etL-- 1--"r"

- jestem czlonkiern zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- je8tem czlonkiem komisji rewazyjnej (od kiedy):

Z tego g ulu osiqgnelem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoscil

v|||.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudni€nia lub inn6j dzielalnosci zarobkowoj

uzyskiwanych z ka2dego tytutui

il. gq"u U.t4/
t t4r t4.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zloqch (w przypadku pojazdov, mechanicznych nalely
podac marke, model i rok produkqi):

clrie( wla
J

x.

Zobowiqzan ia pienie2ne o wartosci

na jakich zostaly udzielone (wobec

povi,y2oj '10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,

w zwiq*u z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):

/12 sza ;[- da t6 o,t 2.t16

v\hd.*y*dny pte w.,lntfi pl, udo&9n6.y pad L.n.N.n..
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