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1. osoba skład*iąĆd óświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąn starannego i zupełnego
wypełn.enia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió pzyna|eżnośó poszczegÓ|nych składników
maiątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego małżeńską
wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obej muje równ ież wierzyte| ności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudn ienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca .t 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oa1
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2OO2r. Nr 23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, po2"984, Nr 153, pa2.1271
i Nr 214' poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ie posiadam wchodzące w skład
mafŻeńskiej wspÓ|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŹne:

.środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone W wa|ucie obcej: n1e dotyczy

. papiery Wartościowe: nie dotyczy
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1. Dom o powiezchni:

tytuł prawny: .l.i.ę...g9.!'..y'.9.?.y

2. Mieszkanie o powiezchni"

nie dotyczy ffi 2, owartości: nie dotyczy

nie doLVczV ffi 2, o Wartości: .'*}.ę'...q.9'.t.Y.9..i.Y

tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ni-e

o WańoŚci: nie dotvczv
dotvczv powierzchnia: nie ciotyczy

rodzą zabudowy: n Le doLyczy

4.

tyt uł p ra wn y : 
. **.ę....q..o- -t-.Y.ę.?.Ł...'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) W roku ubiegłym przychod i dochod W WysokoŚci: nie dotyczy

Inne nieruchomoŚci.
powierzchnia: działka budowlana

o WartoŚci: 18 . OOO ' 00 zŁ

il1.

tytuł prawny: 
'.ryt.*'ł.ł'g'ś.f'''T,e.Ł?.9'ł]F..Ę'*''..Y'*Pg}P'9.*':-...n*j''+.l.ł:'-o''x*

..9.:-i.e].Ł.*....Ę]]g-o.yl*.**....'..P'.9..T.l....'9.'l..Q.9....ł...*....''g.ę'l

1. Posiadam udzia!ry W spotkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - nalezv oodać liczbe i emitenta udziałów:
ni o dnl-rrnzrrv I v4)

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow W społce: nie Aal- "a -. 'uvL)/u4)/

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: n i e doL Vczy

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - należy podac |iczbę i emitenta udziałów:

n i o rlntrzczrr

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) W roku ubiegłym dochod W Wysokości: nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcje W społkach handlowych
orzedsiebiorców. w ktorvch uczestnicza
nie dotvczv

z udzialtem gminnych osób prawnych lub
takie osobv - na|eżv oodaó liczbe i emitenta akcii
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce: nie dotyczy

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

2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych - na|eży podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczv

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnegol od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu
terytoria|nego, ich związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ni e dnf rrczrz

vt.

1' Prowadzę działa|nośc gospodarczą (należy podać formę prawnq i przedmiot działalnoścĄ:

-osobiście:lB. ...o-s-o-ba....I.i.r.yg.:.n'ę....P.I.9.1e9..'.ę..C.e'...g.?.ł.e..}.ę.ł.t'.p-:-q....g..p-.=..p-g9.ą.:.ę.r'ę:..'....

Lot dziaLalności - stacia kontroli poiazdÓw
.łi.:..:.:.=.::

-wspó|nie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokoŚci:

nr-.lnhAr| - 1a' Af Q QĘz} rJanhĄrl - ?? qq7 flA z7pr ayvrrvv - tt -))t rv1 La - lldazejlsKd wbp(JlllU:ju lltdJc{LK()Wd

2. Zarzqdzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (naleŻy podać formę prawnq i pruedmiot działalnoścĄ:

n.i a r.łni rrnzrl

-osobiście. nie dotvczv

- wspólnie z innymi osobami: .**'ę'''.*9':.y'ę.?'y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

vil.

W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spałk):

nie dotvczv
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.jestem członkiem zarządu (od kiedy): ni o dntrrnzrr

-jestem członkiem rady nadzorczĄ (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)' ni a Anl-rrnzrz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd W Wysokości: nie Ą r,Ł lln = lr

vilr.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalnościzarobkowej |ub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

.g]9.!.e'...r.9.9n.ę.g..."-...ł.9-''.99!.l..9..0-.'..ł.-ł....-..

"9e.ęł.g.*.y'..Y.ęP-q.ł.T9.}''ł9.l'Ę.*....*.3.}.ę.?'*'9..ę.''9.9...T.*J.?..:...'H.P.P-9]'l.:'...il3j..*.!.'
1B . 428 ,2a zŁ

małzeńska wspÓlnośĆ majaLkowa

D(

Składniki mienia ruchomego o WartoŚci powyzej 10 000 złotych (w pnypadku pojazdÓw

mechanicznych naleiy podac markę, model i rok produkcjĄ:

1.samochód osobowy marki Mercedes rok produkcji 2003, samochÓd 9.1..ę.ł.?'I.9'.y'y

Nissan Patrol _1992 r.mał.zeńska wspÓlnośÓ maj

X
Zobowiązania

oraz warunki,

pieniężne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym

na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku

zaciągnięte kredyty i poŻyczki

z jakim zdarzeniem, w jakiej

Wsakości).
kredyt hipoteczny ogółem o wartości 170.000'00 zł na prowadzenie działa].ności

.9,9'ęP'9.'9'*'59'?.ęj'''..y....|.*9.ł.*'*.ę']:}'i1.''P'*,*,5'y,'''9,n,ę*9r'r's.}g'ł'y*.''.Y''.Ę9j,.*'*'9'T}ę''''ł.*''''9']::9'9'..'9''''}'9.|''.'':
małzeńska wspólnoŚĆ majątkolva. Stan zadłuzenia na dz1eń 31.72.2013 r.

8-/ .I32 , 00 zŁ
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PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

.................Ę.ę.l..e.ł-ó.Hl......?.?.:..9.4''.?.,9.-1ś....'........'..'...

(miejscowośc, data)
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