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Uwaga:
1' osoba składaiaca oświadczenie
obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego izupełnego wypełnienia
każdej z rutryli.

2' Jążeli poszczególne rubryki nie znajdują
w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać ,,nie dotvczv,,'

3' osoba składająca oś-wiadczenie obowiązana. jast
określićpnynalężność.poszczególnych
kowych' dochodów i zobowiązań a. ilłł*i';;d;ó;i'k"ią*"
składników majątjątkową.
oEęió"'.Jiiir"ńską wspólnością
ma4. oświadczenie majątkowe dotyczy
majątku w

kĘu i za granicą.

5' oświadczenie majątkowe obejm
uje równ ież wierzytelności p ien ięzne.

6' W częściA oświadczel1
są informacje jawne, w czescj B zaś.informacje
zamieszkania składającegory:t
nĘawne dotyczące adrcsu
oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości'
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{miejsce zatrud nien ia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
z 'dnia 2J sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
spodarczej pzez osoby.peńiące tunłc;ó
go_
iuoti.:l;
'1999
no. oisl;]óó8 ,."Ńr"łl3, póz 7'15 i Nr 162, poz'
1126' z
r' Nr ą9' óoż' ąai' z zooo'r' Ń;ió, póz. ę:.-,j'iii:lgb,
306 oru, , zóóia", Nr 1 1i, po.. s84 i Ń,. 2!!,
dnia 8 marca 1990 r' o
otlz 1806) oraz ustawy z
z'
L). z zobr-,. Ńr-lą
ominńym
1n
por.'l'su óiu,r' )''z6oz r' Nr 23, póz. Ż2a,
pÓz' 558' Nr 113' pÓz' ':T:raldap
?,
Nr 62,
984, t'li lss, pói.'12ż1..i ll," zlłl
n"z''iłiooi,'zgooni. z u,tl iąirtEustawy oŚwiadczam, Że
posladam wchodzące w skład małzeńskiej
wspoIności m.;ą[["*"il"o stanowiące mój
majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:

-
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Środki pienięzne zgromadzone w walucie

polskiej: ł5, W2,./

środki pienięzne zgromadzone w walucie
ooce'': ....'.9 ,.5ś.c-{..p'l.!'ę?-'
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Z tego Ąltułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:''./*!

M.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - naleĄ podaÓ liczbę i emitenta akcji:

lle
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akcje te stanowią pakietwiększy niŻ1}aio akcjiwspÓłce:'.....''..'.//'!'(.
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Z tego \ttułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości''...'AtłŚ-

v.
Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, zwyĘczeniem mienia przynależne9Q do jegg Pajątku odrębnego).od Skarbu
pańśtwa,'inńej państwowej osoby prawńe;, jednostek samorządu terfiorialnego, ich anviązków'lub od komunalnej
nalery podać opis
osoby prawnej_n'astępujące_mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
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1.

Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (nalezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(nalezy
podac formę prawną i pzedmiot działalności):.....

-osobiście..
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Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychod

-

jestem członkiem zarządu(od

kiedy):

i

dochÓd w wysokości:'..'..tł!.

...''!ł.r.......e'

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):.....''.. ......tł|:...'..w.
jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):'.. '.'''''.'l,tł!'.''.%''

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochod w wysokości:
2. W społdzielniach: ...'....'..!ł..ę'.

-

*ft-lr,

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..'.'.''.....t4ł'.'..{2
jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy).....'lłt..2

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

*i *ł-l/

3' W fundacjach prowadzących działalnoŚĆ gospod arzzą: .'.....''
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......'.''...'...'.
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jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):'.'''......'....' l1!(..'.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):....'''..''.....Ił.:.'..:&
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.&.r'
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podac markę' modę! i rok produkcj), .
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Zobowiązania pieniężne o wartościpowyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwia7ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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