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Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiąana jest
do zgodnego z prawdą starannego izupełnego
wypełnienia
kazdej z rubryk.

2' Jezeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisaó

.nie-dgt!z[

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpevna]:.żnośc.
poszczególnych składników majątkowych' dochodów i zobowiązan ao ńłąiłi'.d6;"g.'i''ńa;ątłu
objętegó mińenską wspólnością ma_
jątkową.
4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju
i za gnanicą.
5' oświadczenie majątkowe obejmuje równ ież wierzytelności
p ien iężne.

6' W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne,
w częsgi B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

ŃozInia nieruchomości'
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 'l997.r.:jsra-ry91eniu
prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U''Ńi loo, po''
679,ź rgs8 r. Ńri 13, póz.715 i Nr 162, pÓz'
1126,z 1999 r' Nr49, ńóz' 48i,z2OO0; Ńi'6 póz.306 orazz2lddr.Nr
11i, po'' gaa'iŃrźlł, póz. 1806)oraz ustawyz
dnia8marca1990r'o':r:ra1d11e-gminnym('Dz.U'zzoorr.Ńilą?,por'łsuórurr"zóozr'Nr23,póz.22O,Nr62,
pÓz' 558, Nr 1'13, pÓz' 984, Ni lss, póz.'1lil iNr
żlł,po="laooi,''godnie , ri'ż+itui ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeń'skiej wspolnoscimująI[o'"irun
stanowiace mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie

-

Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wańościowe:

polskiej:
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1. Dom o powievchni,..'.-......{9.'. m', o wańości:.'...'..'

rłue olołqh.ł ^'
2. Mieszkanie o powieachni:.....]'. ń', o wartości:..fu!.
3. Gospodarstwo rolne:

raozągospodarstwa:.-.-..M!*9
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Z tego iytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przyehóci i cjoehócj w wysokośe i: .o(ofliłlł...z.kĘ..:..4.9.7. 6.,.36
4. Inne nienrchomości:
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czbę i e mitenta udziałÓw:

"""

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w spółce:
Z tego \rtułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód

wwysokości,...''M.ę'.dńł*ł

M.

Posiadam a\cje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i em{tenta akcji:

Ńy.'fu.\*t

a

kcje te stan owią pa kiei większy niż "l a%

a

kcji w społce :.'.''. !k.Ł....Q

Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

wysokości....''.M...atłffi'

V.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Faństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich arviązków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, Kóre podlegało zbyciu w drodze pzetargu
należy podaó opis
mienia idatę nabycia, od kogo: ''............'hy*.
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Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

(l

2.Zaządzam działalnościągospodarczą
podac formę prawną i pzed

m

lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(nalezy

iot działal noŚci) :.....'.'.4i'ę'.'9.tr'
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1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ........k'."...fu

jestem członkiem zarządu(od kiedy): .'.''.'..'..

bł*il.

ulĄ'k fu !:t*
1

jestem członki em rady nadzorczej {od ki edy) :'... Ł*.' ."-.. 91'r.-!i\1
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'ł*.'Ł d"..t"łłT
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w.rokuubiegłym dochod w wysokoŚci:

'..k'9..fur-x*v

2. W społdzielniach:

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...
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7tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...r.t*'e...dĄw1
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:
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w wysokości:
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod

lx.

złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 1o 0o0

x.

oraz warunki' na
1o oo0 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŹyczki
Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z
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