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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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lJ.. t"> L. dz :..~:.:.:.::.:.:-:--- -'-
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, n:lki:-
wpisać "nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejav..nc
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozen :~,
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej pOdPisana,p~~ .. ~~o, •• t4~!~;k-.2 d. Ct'-""'-Iv(~7l~i~
110na Inazwisk oraz nazwiskó r6'dowe) \yl~

\.. . .

urodzona »: ~d-""",, /j9{;b r nr 704- ~Mo./.<-

,---~;.ż.- \~h-Io<-upua rwr C;~ .1/j]~cJ.oLa.- ( +r":
cuP. ~o...k...J#' )/1 ( ~o - 0'rD ~b~'

~d~('_~
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzen.«
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. (j '7'1.
z 1998 r. ~r 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, pOI.. ~()(J

oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 2] 4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca ]l}l)U

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159] oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, \1' (1:'.

poz. 558, ~r 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej llSl~i\\\

oświadczam, że posiadam wchodzące w skJad małżeńskie] wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne: _
- ~rodk! p!en~ężne zgromadzone w waluc~e pols~iej ~ doI-r:;~-
- środki pręmężne zgromadzone w walucie obcej: ~ M77
- papiery wartościowe: ~ć- M7'/1'?



ł l. J-.

I. Dom o powierzchni: .1B?;r;f., o wartości: oL. J~O 000 ?ul
tytuł prawny: AJYLcwn 0,4'c' - (W'dq.lek:. oc:ftylntr--

2. Mieszkanie o powierzchni: J.1r.tQm.~,o wartości: ck.. ,f 80 000 nl'f
tytuł prawny: ~!DlOPJ_:e1~ /lA'&O~~CA-'a"e.. / d.o J.otco.--k - (Yl't.'10:-te..4.- ootrrM;

3. Gospodarstwo rolne: (}tU-. do-ht.rf~ .
rodzaj gos·poda~stwa:··~ ..~.~~&-..., powierzchnia: ~t.L ~ór' ,.
o wartości: (YUR- =r»:
rodzaj zabudowy: ,(YUA- , d.~~<r
tytuł prawny: ~ dv~l:-"-di//~'
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym p~zychód i dochód w wysokości: rncc: clorwr-

4. Inne nieruchomości: d~.:.u'1:.Q ~- - ~.::t-t-eL ochz-7- '
powierzchnia: 19 ~
o wartości: ok:-, bo 000'1 LiV
tytuł prawny: ;w1~cr

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów: rrue. Ju7;Vi'o'
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: !l-U-<.' dv~7
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości.z--«. , oL-r;?~C/Td

IV.
Pos,iadam akcje. w sp~łkac? handlo.':Ych - nal~~y po~ać liczb~ iemitenta akcji: ~ cLv7fc;/
~kcJe te stanowl,ą pakiet WIększy lll~ 10% akcji V; społce: ~ ,~~- .
Z tego tytułu osiagnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości: ~ d0:?t/~-

V.
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego:
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, .c.
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drocz;
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo~' ~O/
VI.
l. Prowadzę dzia~alność gospodarczą/ (należy podać formę prawną lprzedmiot działalności): rnu.'or.<;;t;t(f
- osobiście: ~ ~', .
- wspólnie z innymi osobami: /YlU-. (!)~O~ ,

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: {[1.U. ~rr
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takie
działalności (nal~ży podać formę prawną i przedmiot działalności): ~ ~10
- osobiście: tyLU- oWf;-y~ .
- wspólnie z innymi osobami: ('YU-E- z;Lo~~
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: (YU.i:. ~

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): rru-e-- du~vx.r/
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): (YI<-e.' ~

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): (l'1d-' 4~
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (l1,u...r~

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ~'~'~

2, W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): {I1U-' cio~
- jestem członkiem rady nadzorczej ł (od kiedy): (Y'Uk' c:4rf-r~



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): «ce ~ÓJ7-
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: (lUC' Gf.,~7

3. W fundacjach prowadzących działalność ~ospodarczą:!lLU-'cW7"'1r
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): (}tU oCc~'1) .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):(hU.-'-u=:
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (h<.e..-' ~-

Z tegotytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w WYSOKOŚci:~' ~fc,7rA:.o
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- dochód z tytułu zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie - 81 H:1.3, J.-{ v: W
- dochód z tytułu ~/ o okL-w: 2 Lra:;-?I--I'V

IX. -______ _
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

~. ~ ~ ;?:w~ 199b(. -(15~ 6'drf~~'l
~><.pc40'(;i 0ie<?r "ioC ~3v. -(rf~ oohs~

(w przypadku pojazdów

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pOŻyCIK.
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w iak.,
wysokości): ~

7Z"u.[..e-l0~~ ~,?!CO 5'lj,~~". . ~~r~0°' Jeu-r--e>.~.!»G
/1' ~b;; .o,wJ- ea-~~~" ~ . u- ~fU-<-erf(p/:-- ~.tUfo(Ajt.::;v,,<t.u-n-lcZ

(1.' (kfł~/~-I ~c·~~ 020 Q -9Ltf-~ w~( a~

7fJ2 2VfCr".·: 8 []:t'0 -9Lf{ /<tOG€HIj~<.M..Q. 'OD~~ I

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karncu,»
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

bli dni A l . . i[)1) kLu In, ma : cwietrua ro u

I '\l iewlaściwe skreślić.
~ Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 '\lie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


