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Załączniki do ro;poządzcnia Prezesa Rad,*" Vlinistlóił
z dnia 26 iutego 2003 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego l prawdą starannego i zupelnego !,vypelnienia

każdej z rubryk.
2" Jeżeli poslcretólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy w;lisać,,nie doWczv".
3" Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność po§zczególnych skladników

majątko,,v,ych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}żeńską vrnpolnością
majątkową.

4" Oświadczenie o stanie majątkowym dotycą majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje ńumieżwienytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadaenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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1])

p0 zapoznaniu się z przepisami u§tawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.zż017 r,
poz. 1875), zgodnie z arL. ZĄh tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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lll.
].. Posiadam udziały w spókach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub nrzeCsięi:liorr,crl,

: :::]:: :":::::::: :: : :: :::,ir : ffi{ifr : ::":: : :-]:: ::: : :: : :::-

;;;;iY;; ;i;;*;; p;ki.i;;k;r il iór; ;;;i;łó* ; ,;;i;.,' , ,n;.u.". i:t*ilulu. , ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,. l) ii., l-Łr,l{,i.ii'";i

, 
:::::::-:::::l 

-]::::::::]:::lłi:1rujt,i:::::":::l]::':::*:"::: "o:,,1o,,
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lV.
].. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób

w których uczestniczą takie osoby nalezy podać
prawnvch i ulr orreds,ębi,:rcr*,

l lcz bę i trrl ,te :i3 .] ir,. ,

,...,.,..,............. ....,.........,.,.,....... ...... ..,,....,.... .,...i, r,..... ..dłi.t.*- .., .. ,.,-ll

; *.; il;i";il;ffiięi.",'l * ,"t" ;Gń j".r..JO * *r"r"j.., , ., ii;,r ,. " ,il', tłł,

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ....,,.....

lI.

].. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o l o wartości:
tytuł prawny:

3, Gospodarstwo rolne: , i\ l ^

,.tti.l.jl.i,il.... ......., powierzchnia: .... /.t...|.' .,.,.",,. ...rodzaj
o wartości:
rodzaj zabudowy:

Ztego §ftułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości , ..,lU",+,ł(.tt,,ii,,...^,...

powierzchnia;

o wartości : ...,.4, -.,..*,a,.r]i]p..;a...,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
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v.
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

iili. ,.. dł{ij.cłrJ

- osi:biście ...tr{,r,...":ioJ.V,t jj|,1li.łir..i.ąl"-,...,.,i.lrri4.rtr.,......d,5..

;,Ói;;; , ,,"v*i","u.,, .. ....... .r,:ii.......},j,Ęą.,

z;;;;,y,il;;Ę;;;ili;ł,,il;;ilil;;ń;;ilil;;;;ń;;;;;;;i,;;"l,..'!.i"','_{lii.A,: ,::
2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działalności

*;;i; 
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Vlli.
li,ne rlochcldy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem
o*:':"':*":'",:::::::olilj*l]l 

, ,,,0,*l,i, fiń_ri,uląl , jh.5ji; , ,

i przedmiot działal ności ): .......,......,......

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności}:

,,_ t*gł ty,tl,iui osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .......!|i,i.t......full ni

,/ii

\tv spółrach nandlowych (nazwa, siedziba spółki): ..,Ł|i t d,łr.Ł.; lły
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości povvyłej 10 000 złpĘch (w przypadku p_ojazdó_w filechaniczn\jr]il
należypodaćmarkę,.modelirokprodukcji1:..,liutld.Ą..,.(,l.V.l,L... l.,l .,C]':ł.l,],.i, ._,r..,.:,,j.".,...,.,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

1lllll] l:j::::::,,:::::::::::Y:l]ll]ij.lT::::1i::::::::::::1_:1iil]]*]ll]]i: ,




