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gmlnną

w imieniu
..........

(miejscowość)
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osoba składająca oświadczenb obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
i zupełnego wypełnienia
l€żdei z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidująw konkretnym przypadku zastosowania,
należywpisać,,nie dotvczv,,.

3' osoba składaiąga oświadczenie obowią3ana. jest okrąślićprzynabżność.poszczeg_9lnycłr
skladników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do ńaiątkil odrębnego'i ńaiątłu ouęĘ" ńiaóń'ią;;ńil;atą,,,"_
jątkową.

4.
5.

oświadczeniemajątkorr'le dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pbniężne.

6' W części A oświadczenia zawarte ę informacie jawne, w częściB zaśinformacje
nieiawne dotycząge adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nbruchorności'

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a)

Kr7 s'łgu.,.a- Ze,f.a''..b'(ł.n.ą.s... Ką.ęzm.a.rs'k'a,,(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(95g . * '''k-Szqę,gu

urodzony(a)

(miejsce zatrudnien ia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia
pzez osoby pe|ryące lg1kcje publiczne

Z

sierpnia 1997 r. o_-ograniczeniu prowadzenia dziaŁalności goU'N, 199,póz.679,t lgga r. Nr 113, póz.715 iŃi rcz,poz'
1126,-z 1999 r. Nr 49, póz. 483, z2000 r. Nr 26, póz. 306 orazz20a2 r. Nr 11j, póz' 984 i Nr 2'l4,
ioz. laoo; or., u.i"*y
'q9qarcz9j
dnia
8 marca 1990 r' o s119ząd1ie_gminnym (Dz. U. z2001r' Nr 142, póz' 159'| orazz2OO2 i. rurze'ioź.ńó,-r,traz,
'
póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, pÓz' 1271 i Nr 214, póz. 1806),'zgodnie z art' 24h tej ustawy'oswiaoizam,
ze
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stJnowiące mój mająt'er ooriony:
(_Da:

t.

,. t "l"
..........nl'{'..8eĘry!
'

-

środki pienięzne zgromadzone wwalucie obcej:

.

'
""

**"ru,

.

i:ći' "t;.lrrą

4. Inne nieruchomości:

powiezchnia:................'

..'..'.n,ł c!Ąa7

1il.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych -nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

,l,Ż c]oł-,'c-ąn
"u"""J"""

udziaĘte stanowią pakiet więks

zy

niŻ1aa/oudziałów w spółce:

.....'.1te--dĄr*y

Z tego {tułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :'.......'fl!(.'..a"./v*.'v

M.

::-:':*::o':::'"::::::::*::]-:"ł,r':;Ę?
u ff

**::':

\-/

akcje te stanowią pakietwiększy niŻ1aańakcjiwspÓłce:.....''..

.(!!ś''...ĆL+.yil-!

.

Z tego $tufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości'.''''..n].e....

V.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pańshtvowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

_

naleĄ podać opis

l.

Prowadzę działalnośćgospodarcząz (naleŹy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

-

osobiście..-......nlŻ...,-.Jfu.*ę

-

wspolnie z innymi osobami

Ztegopil

...........fl.Ł

dĄ*u

;ąilił"'łJ"'l*;ń;ói;óły' płv.nóJ ;ilnóJ;*y."ii"s"i,

ńie s{e.furw

2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(naleŻy
podaó formę prawną i pzed miot działal ności):.....'.''''0 l' (''''

- osobiście.. ..............n.t.ę d

-

wspolnie z

ł'eĘ' ua,

*f.Uo"y

innymiosobami

n.IŁ

d9.l9.

Z tego $tułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychÓd idochÓd *

*v."r"s"i
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d ofu u5

ń"' |;Ł:, . .'
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1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ......'''''|).|e''

dr/uury

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .'.'.....(ltb..
2. W spółdzielniach:

"

drfuw

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚć gospod .r"=ą, ...........()!.ł).

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
'........'..h;e

d.o.Ę'ug'

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o ooo
(w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
7ło|vcn
podać markę, modę! i rok produkcji): ................ il.t(....d.ęfu'sł+ł.

r

"J""""'

x.

Zobowięania pieniężne o wartości powyzej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty poŻyczkioraz
i
warunki, na

