
Dz. U z 2003 r- Nr 34, poz. 283oŚwlnDczENll MAJĄTKowE
:o":n:WjłoN ania. ,łf ,0l , ,JQ4,). . ,

(miejscowośc)

Uwaga:
1- adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, i[XiT''"'#łTł;, konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3, O1oba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zo-bowiąz-ar ao majątku odrębnego i majątku oiu;ętógo

aju i za granicą.
zytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenie oraz miejsca położenia

CZESC A

Ja, rriżej podpisany(a), ..,.....,.,.,.,

ń:lińń, lpl
( nr i ejs ce zatrudn i eni a. sta n owi sko l Lrb funkc.; a)

po zapomanitl się z przepisami ustawy z dnia
(Dz. U. z200l r. Nr 142. poz. 1592 oraz z 2002 r. N
153, poz. l27l, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.
posiadam wchodące w skład rnałzeńskiej wspólności
L

Zasoby pienięzne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1{.,ł.łO..,.ił...,.ł.

. . . . 
"" 

**",u,, [i, r!7,, ł.{ orr_



Gospodarstwo ro]rre:;.#;F;,iJffi - -,.0.qr,,ę{h,a,łaq powiezchnia:
o waftości: .......fuL., PC. a,.:..ł{.

1, posiadarn udziŃy w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lubPzedsiębiorców, w których uczestnicątakie osoby - naleĘpodać liczbę i emitenta udziałów: .

,ap

2' Posiadam akcje w innYclr spółkach lralrdlowych - należypodać liczbę i emitenta ąkcji:

Ztego §łrrłu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłyn doclród w wy ;okośc 
', 

....ń i0.' ql



v.
NabYłem(am) Qrabył rnój rnałżorrek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątkrr odrębrrego) od
Skarbu Pństwa, irurej paristwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu tóryłorialńego, i"h związków Tu6 od
komunalnej osoby prawnej następujące nrienie, które podlegało zbyciu w drodze pr"etr-gu - należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.0l.{.:ę

W.
1.

M,!*ilr i .eńl:,/ln:i'[iń

ł errr(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i doclród

2. J'4*".o"O.rczą lub jestem przedstawicielem,

(naleĄ podać formę prawną i przedrniot działalności):

ftllk.
- osobiście

- wspólnie z innyni osobanri

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vn.
W spółkach lrandlowych (nazwa, siedziba spółki): łlto

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jesterrr członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego §Ąułrr osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłynr docliód w wysokości:

vilI.
Inne docliody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zalobkowej llb zajęć,



Ix.
Składniki rnienia ruchomego o warlości powyzej

!,
10.000 złoĘch (w pr4ypadku pojazdów mecńanicznych

^\

*naleĘ podać matkę, rnodel i rok produkcji):

x.
Zobowiązalria pieniężne o waltoŚci powyżej 10 000 złotyclr, w §rm zaciągnięte kredyt_y ipoĘczki oraz

CZĘŚc B

Powyzsze oświadczenie składam świadorny(a), iż na podstawie ar1. 233 §
n i eprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kara pozbawi en ia wolności.

podarrie

ł.[.,p|łp?.
(mie.jscowość, data)


