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1.OsobasM.ŃrI{ał'najestdozgodnegozprawdą,starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. \
2. Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie dotyczy .

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynnleżność poszcząólnych
składników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W czgści A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CzĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a), ..lł.Ę.Ń.Ry..tsŁ....N(+....9.!..§.?+Ę.....?.....d.'..K.\j_.Ę:§.P"

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997t. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z L998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr L62, poz. 11ż6, z 1999 t. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z ż00I r. Nr 142, poz. 1591 otaz z żOOż t. Nr 23, poz, 2ż0, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1,27I 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:
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(miój sce zatrudnienia, lub funkcja)

Zasoby pieniężne:
w walucie

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:



7 , : ,,,;ń;;;,.,,,,, , };,_ŃE., r_§I_yEJY$

lI. li

1. Dom o powierzchni, ...71...N.r.Ę...,.29I1..(_].Y.. m2, o waftości:

§.tuł

;"THfii.,"**l] *,\x } ,: l;ł:łł Ń ( a},r}H;-)

::::1 :: ::i:::: i :*:: ]:::::1 ::: 1]": :1:::::: : ::*1;*.';=--,:: _ _ _

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.....,..........

akcjetestanowiąpakietwiększynizl0%akcjiwspółce:,....;'........'...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terltorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze ptzetargll-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Ą.')"t

2. Mieszkanie o powierzchni:

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: .
rodzaj zabudowy:

Ętuł prawny: ...

Ztego tytufu

powierzchniu, ....... 5.1.._1 r..h*l,

uL

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:.



vI.
1. Prowadzę dzińalność gospodarc7ł (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........

- wspólnie z innymi osobami

2, Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ..lT-_ *:.-rr,-,---

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty.tułu osią_gnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vII.
1. W spółkach handlolvych (naz,łvą siedziba spółki): ...:-........
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

&
2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...._

- jestem członkiem komisji rew;pyjnej (od kiedy):
-''

Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .............

ą1



-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....-;.
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej@d kiedy):

Ztego t}fułu osiągnąłemGłu*) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

VIII.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychna1eżypodaćmarkę,mode1irokprodukcji):....

Zobowiązarua pieniężne o wartości powyżej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeńem,

poĘczkj
w jakiej
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PowYzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawię art.233 § l Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

tu,3łlŃ, _&y L?
(miejscowość, data)
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1 Niewłaściwę skreślić.

'ryr" 
doĘczy działalności wYwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzirrnego s
3 Ni" doĘczy rad nadzorcrychspółdzielni mieszkanio}vych.
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