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oraz osoby
(miejscowość)

Uwaga:
1.

osoba składaiąca oświadczenieobowiąpana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypełnbnia
l€żdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nb znaidują w konkletnym przypadku zastosowania, należy wpis* ,,nb dofuczv''.

3. osoba składaiąca oświadczenie obowĘana jest okrcślićprzynabżnośćposzczególnych składników rnaiątkowych' dochodów i zobowiąań do maiątku odębnego i maiątku obiętego małżeńską wspólnoścĘ majątkową.
4.

oświadczeniemająd<otłe dotyczymają{<u w kaju i za granicą.

5.

oświadczeniemajątkowe obejmuje równbż wierzytelności pieniężne.
częściA oświadczenia zawarb są inforrnacie jawne, w częściB zaśinformacie nĘawrre dotyczrce
zamieszkania skhdającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

urodzony(a)...łł.' łp' {9T+'T.l........'....'..'.'... w......RY.sp.I&.łffCH
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(mlejsce zat.udnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz.679, z 1998 r. Nr 113, pÓz. 715 i Nr 162,

gopóz.

1126,z 1999 r. Nr 49, póz. 483, z 2000 r. Nr 26, póz. 306 orazz2002 r. Nr 113, póz.984 i Nr 214' pÓz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 200? r. Nr 23, póz. 220, Nr 62,
póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, pÓz' 1271 iNr 214, pÓz' 1806)' zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:

-

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...l!!t

''..mt'9*Y.

...9p..*...};--.....''......

rodzaj zabudowy: ...'VlĘ.. ...w.v.ę4ł1.

Z tego Ętułu osiągnąłem(eiam) w roku
ubiegłym prrychód i dochód w wysokości:
.'lulĘ...Ęff./.9*ł7..
4. lnne nieruchomości;

powieruchnia:'...'N].Ę....ł9t79'FŹ
o wartości:....N.!ę..'..D9v.

tytuł prawny:...ĘlE.
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Posiadam udżaływ spółkach handlowych
-należly podać liczbę i emitenta udżałÓw:

..[ttE.'.łę.rrp.xy..

udziały te stanowią pakiet więK zy niŻ $%
udziałów w spółm: ..'NtĘ....Dpr7.(*łl

Z tego tytufu osiągnąłem(ełam) w roku ubiąłym
dochód wwysokości:..Nl'ę..'9p.Y7.c.*t'7.

M.

Posiadam akcje w sŃłkach handlowych - naleĄ podać

.NrĘ...P9.T/.ęKr.

akcjetestanowiąpakietwiększy

liczĘ

i

en$tenta akcji:

niż1}o/oakcjiwspółce:...'.'...p.|E'...Dęrr.w1

Z tego $tułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości..'....N!E....Ę9_.ly Śłil.......

iii^lff5fl':ffilYig-ĘP#,1,Hł:ffłl""T,9T'::',?'ł,!?ff'i.',fr8,i.fl:J::?.r#[:-8ii:ll"ff)
osoby prawnej następujące-mienie, ńto'e pri'łr1łał';bi;i"_ffi'ltl
prr"t.rgu _ nalezy podaÓ opis

mienia

idaĘ nabycia, od

kogo: ....N!ę.'...tT.Y.ęKy-

od Skarbu
komunalnej

vt.

1.

Prowadzę działalnośĆgospodarczą2 (nalezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

Ztego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym pzychod idochod w wysokości:...NJ.9_...0p.TżcŻł7............:^::*--2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(nalezy
podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):'...NlE..'...Dę.YI(BJI''...''

Ztegotytułu osiąnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokoŚci:....':łl.Ę.'..DpTI*c

vil.

1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...N!.ę....P9.-ł!-.3łl

-

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):..'.'.ł'ł!e. -.ffi!.@ljestem członkiem komisj| rewizyjnej(od kiedy):..''')\ę.....Pęr.'.*i|.....

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '..tst.Ę....łfli19*?

-

ę.. -Dtr? -c'?1......'..'''
jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)....''..\)!F=.'.Wr.cł|...-..'

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

...

Ń|

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'.'..l{!ę .'

.ł?n{cz'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '..łAe.'...w.T/'(złZ

3' W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

lub zajęć, z podaniem kwol

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej
10 000 złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych nalezy
podać markę' modę! i rok produkcji):
'.}.llE.. .Da:I]{C*ł/

Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10
000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz
warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo,
w związkuz jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

