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Uwaga:
1.
2.

osoba składaiąca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełrrego wypełnienia
każdq z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidująw konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać,,!!9j9il4'

jest okreśtićprzynależno.śó poszczególnych składnikóyv.maiąt3.
-- osoba składająca oświadczenie obowią3ana
odębnego i ń4ątłu obiętego rnałżeńską wspólnoścĘ ma_
ńaiątkl
do
zobowiąań
i
łóiń.iao*
i'*v"r''
jątkową.

4. oświadczenie rrrajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczeniemająfl<owe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczen'łazawarte są informacie jawne, w częściB zaśirrformacie nĘawne
zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.
5.
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(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

prowadzenia działalnościgo_
z przepisam1 u9t9wv z '.dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu
'1998
113, póz.715 iNr 162, póz'
r.
Nr
póz.679,-z
(pz,
106,
u.'Nr
!pJ;i.*J pżó' o.ouipJią." !,11.ló iubliczne
1806)oraz-ustawyz

po

zapoznaniu się

l\za,zlrigbr.Nr49, óoI.-iaź,r2ooor'Ńr26,póz.'306oraz.z2OO2-r'Nr113,póz.984iNr214,póz.
.u'ó'źąo'ie gminnym (bz. u' z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ora| z-2a02 r. Nr 23, póz. :,z0' Nr
pó'. isa, Nr 113, poz'-óóą, Ńi iseJpoz.'12)1 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam,
lub stanowiące mÓj majątek odrębny:
ióśiuo"ń wchodzące w stłio małŻeńskiej wspólności majątkowej

dnia 8 marca 1990 r. o

l.
Zasoby pieniężne:

_
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Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: '''.''.fl.t.''.-..

środki pieniężne zgromadzone wwalucie obcej: ..-..........--n.t-'-e--'."

papiery wańoŚciowe:....................'.
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rodzajzabudovly:
tytuł prawny

Z tego $tufu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przrychód i dochód wwysokości:
4.Irrne nieruchomości:

powiezchnia:.........'.......
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ilt.
Posiadam udziały w spółkacfi handlowych -naleĄ podać liczbę i emitenta udŻałów:

udziały te stanowią pakiet więks

4

niŻ 1Oo/o udziałów w

spółce:
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Z tego tytułu osiąnąłem(ełam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.'....'...'.'...''
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M.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akQi:

Z tego Ętufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubłą{ym dochÓd w wysokości............''''''. .''..'.n.!''-'Ś'......e(ł.{7c-ł4.....
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Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia przynależnego do jąo majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, Kóre podląało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis

vt.

l.

Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą2 (naleŻy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

-

wspólnie z

innymiosobami

-...-...n'ię' e/e /7.C.?'7"' '

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychÓd

i

'

dochÓd w wysokości:''..''2.L'

(/

2. Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (należy
podaĆ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):............'...... ....t2./.'.ę........o-/.e-./.q'.'?..?.............
(/
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Wspołkach handlowych (nazwa, siedziba

społki):
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kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczei3{od kiedy).......... ........4.,.|.e'', "c/*ly'vf ,7
....'.'.......'.l:}.,.|e'..-..Q.Aa {7ź l7
jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):..'
jestem członkiem zarządu(od

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .......'......... 'm ł.|.-e....-..d-ey'.7.,''''7
,,/

r
I

I

W fundacjach prowadzących działalnośćgospoda
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Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:
................. n.t|..ę.'.. a(ę.y'oł.Ć.z.ęz...'...
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