
Dziennik Listarv -3 * Poz. 30?0

W Załątzntki dłr rozpotządzenia Prczusn Rad.l, Ministrów
z dnia 2ó lutśBo ż003 r

Złlącanik nr tżtl z9 -0{-

lłqukplT
wńynęło

ZOlg l

?_"t;ą t

dnia

l.rzoR

ośwtłoczerulE MAJĄTKoWE

U. z ZOtl r,

malżeńskiej

Zasoby pieniężne:

- środki pienięune zgromadzone w walucie polskiej; ,,,,.,. . ,.,.,.,.2.8..a,,9.8, ,ł{

* środki pieniężne zgromadzone w walucie 
"b..j, 

.' ..,,:.:,.',..,,..M,,,L'E,.)§.'.8 ,T.Y:.łŻ.,Y,

* papiery wartościowe: !y,.Ir ^.aQ:xć2

radneso eminv' 
tĄ.aru_gp(ł :eĘ ani" 2.§. E! ł!,,{.y

Uwaga: 
(miejscowoŚĆ}

1, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego u prawdą, §tarannego l rupełnego wypelnienia
każdeJ z rubryk.

2, JeŻeli Poszcrególne rubrYkl nie znaJdują w konkretnym przypadku tastosowania, należy wpisać.,nie dotyczy,,.
3, Osoba skladająca ośwladcrenie obowiązana jest określlć przynależność poszczególnyif,Tkładnlków

majątkowYch, dochodów i robowiązań do maJątku odrębnego i majątku obJętego ..łi*,irt ą wspólnością
majątkową.

4. Oświadcrenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ra granicą.
5. ośwladczenle o stanle majątkowym obejmuje również wierzytelnoścl pienlężne.
6, W częŚcl A oŚwiadcrenia zawarte rą lnformacje jawne, w częścl B raś lnformacJe nlejrwne dotyczące adr€5u

zamlesrkanla skladającego oświadcz,enie oraz mlejsca połoźenia nieruchomoścl.

czĘŚĆ A
Ja, niżejpodpisany(ał ,...WFł.!.źł,T7..F ..F..u.Ą./.f).....,.H Ą,.ł.k,?sł,ę,.u
urodzonyft} . ,..,.Q §,4.2,

l.

,.,. na kwotę:

Ze zlrlianą u,'prowadzonE przez § l pkt 1 rozporzą<lzełia Prezesó Rady Minisrriw z dnia 28 czerwca 2(}t 7 r. zlnieniające§o r{)2p0źq_tlaenie w sPrarłie okreŚlenia wlorilw formularz.Y oświatlczeti młjątkoĘch rarlnego gminy, rłójta, znstępc1, wójta, sekl€tłrza gnliny,skarhnika gPninY, kierorłnika.jcilnostki organizłcyinej gminy,, rlloby zarzqazalą;ejTczłonka organu zarządzajlpego gmirrną osobą

l;1'l.] 
o'oo osobY wY'dającej decYzje adnrinistrtcyjne w inricniu o,uit. 11.1r. i]. poz. l298). ktJre rvcszłow i|ciJz dniern l lipca



Dziennik tjstaw *4* ?oz.żO2a

tytUł prawny:

l ll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

::::].::::::::::::lil:rH:r'óB:fl#*59:::::::::::::::::: 
,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości;

, 
:::::::: :::::: : lyłiĄT

handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów:

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

lV,
1. Posiadam

w których
akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

liczbę i emitenta akcji:liil]]]l]]rvTE ó8rłC9'9 :::::

akcje te stanowią pakiet większy niż La% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

' ::::::::::::]::::: trjHBff#9*'+:::i:::":: : :::::::::Y,l,, :, . .

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

ll.
1. Dom o ffil, O ło Qoc Jć

tyt u ł p ra wny: ...%',,?. {.,ę.€**.,:..ft ..2.łY.ę, Ś,4.,.,.
2. Mieszkanie o powierzchni; ,.,.,..,.,......,.. m2, o wartości:

tytuł
3. Gospodarstwo rolnel

rodzaj gospodarstwa: luF powierzch nia,,.,.,,.,,ł( r,,Q ł.,.§..,Ą,g
o wartości: .,.,..,,
rodzaj
tytuł

o wartości:

udziały te stanowią pakiet większy niżtO% udziałów w spółce:



Dziennik l,lstalv _5_ Poz.202a

V.
NabYtem(am) (nabYt mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich

15:i:^::l":::il::l"r"by prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegalo

:::::: : :::::::::::::::_ :::ril ?H:ffitrTYe$t::::l i:::" " " :__ _" 
:, :.,_, 

__-,

Vl,
, 

::lli:il::]:::::::::::::::::ru:?]H:ffs:f Y:ruY.,::::::]:::::lilli]] , ,,, , ,- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ...
2, Zarządzam dzi ałalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocni kiem(naleŹypodaćformępraWnąiprzedmiotdziatalności)l takiej działalności

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
W spółkach handIowych (nazwa, siedziba spółki): . N.,. !,.{ł...,h 0,.T.,Y Q,y
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

*jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia
kwot uzyskiwanych z każdego tytulu:

lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

%
@ Jś

zć
2ć



Dziennik Ustalv -ó- Poz. 2020

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......


