
oŚr'r'rauCZENIB I\,IAJĄTKO\{E l]pti^ .

'' \'[n}n,

wita, selłreta+reg3*iny, ffi 5::':::Y j }::"j:"ffi;g-i,,y,

'."t%*oaskła,dająca oŚwia.dczenie obowiązanajest do zgodnego z prawĘ sta.annego i arpelnego wypehrienia

z. }5ji''ńJ:x-xóhe rubryki nie zn{dująwkonkretnym przypadku za.sosowania" należy wpisac,pie dotyczy''.

3. osobaskładają"' os*j"'enie otówięanajeś określijprzynaieznosc poszczególnych składników

majątkowych, aochodow i zobowiązm ao *.;ątr.' odrębnego i mająlku Ąętego matżeńskąt.spólnością

mąjątkową.
4. oświa,dczenie mąiątkowe dotycry majątku wkraju i zagrarricą' 

'

5. o Świadcz enie m'j4tk o** obejmuj e rÓwnieŹ więrzyt ekrości p ieniężne.

6. W części a oswiaT"z"n iu,ui*tć.ą ioro.**;. jaurne,w czę1i ń zas informacje niejawne dotyczące adresr

zamieszkania Jł"dł-#;" oświadczenie oraz-miejscap ołożenia nieruchomości.

CZĘSC A
.7 -. . rl ..1 ,"'t.

Ją nizE podpisarry{ u1, fiu;1wł|&!:""L... ' ..,#;.M.t.y.T.'
t'J (imiona i nazwisko or

urodzony(a) ,łLo,,,l.,elą,tz .

;z pl 'źry,A

(mi ejs ce zatnr dnienia" śanowisko lub funk cj a)

po Zaptmaniu się z przepisami ustarrry z dnia 21 sierpria 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczejprzezosobypehiącefunkcjepublicmeoz.U.Nr106"poz.679,zI998r.Nri13,poz.715i
Nr162,płz.IIf6,zL999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.}kl13,poz.984iNr
fI4,poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn1nn (Dz. U. zf00I r. Nr 142, poz.

1591 oraz zf[afr. Nr f3, poz. ffa,Nr 62, poz. 558' Nr 113' poz' 984' Nr 153' paz' I771 i Nr 214' poz'

1806)'zgodniezut.f4hte.;ustawyoś.wiadceam,zeposiadamwchodzącewskładmałŹeńd<iejwspólności
majątkołvej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pienięźne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pienie;zne zgromafuone w lvalucie obcej. . ... . iu,t oh h n^Ą3{
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na.Kwotę:

nńeży podać liczbęi emiteirta udziałóvi:
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fII.
n 

:*1.1"* 
udział: w 
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nĘ",* n*$1b.TŁ
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udziały te starrow.iąpakietvliększy ni2 i0o/o udziałólr w spÓtce:
illr-

.. . . . . {W.( . . .il_0.J.I.({r/. :llJd

ZtegoĘ,tułu osiągn{em(ęła'n) w roku ubieglyrn dochód w wysokości:

IV.

ZtsgoĘńułu osi4gn{em(ętarn) w roku ubiegĘm dochód w.wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wył4czenięm mieniaprzrymaleznego do jego majątku

odrębnego) o,ilSkarbu Państwa, irrnej panstwowej osobyprawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zt.ią.zkow lub od komrrnalrrej osoby prawnej nastęujące mienie, które

podlegało zbyciu w {rodze pqetargu - naleŹy podaÓ opis mieniai daĘ nabycią od kogo:



\T.

1 '::*"*udzlałalno::-":'",'ff;:{ilTffld;*ćformtPrawnu::'':*.:działa'n:sco. .......
44

dzial a]noś ci (n alezy podąć formę prałną i przedmiot dzi ała]n o ści) :

osobiście. .1ą(...-..dł.ry!1
J<)

Z tegoryhrłu osiągnąłem(ę.łarn) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ,,i,':l p* 
Ęł,,-,:,;u4

Ztego Ę'fułu osi qgn{em(ęłam) w roku ubiegĘlm dochód w wysokoś ci: ...t/:.t.E. 7hh v?! . ... ..{JJ

rl )\J -J

_,--.*""'tontioo,*=ł*r"oti.oyj.,/,ń
/t (lt) u



- i".,*" ",,o**- ,*,.,ł*r"o*-o,>. *ie .aio,b4:r1

X. Zobot.iągania pienięznę o w.rtoŚci pow1zej 10 000 z'łotycŁ w Ęm zaciagnięte lredyĘ i
poiycrk'oraz warunki,.n" ja]+cĘ zostaty udzielone (wobec kogo' w związJal z jakim zdarzenięm, w

jakiej wysokości): . .. Ivn.(. dn fia\U{J



PoywŻsze oświadczenre śłrriadomy(a),ii napodstawie art. f33 $ l Kołleksu kmrrego za

3ąuł7p,,p- ,ili,"Łc ;;,;)(miejscott.ość, dafa)

[ 1] Nier,rńaściwe skreślić.

[2] Nie doĘerJ działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośliunej i zl,vł.erzęcej, w formie i
zakresie go ry odastwa rodzinnego.

[3] Nie doĘcry rad nadzorczych społdziehi mievkaniowych.


