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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest
do zgodnego z prawdą starannego izupeinego urypełnienia
kazdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvcz\r,,'

3. osoba' skladająca oświadczenie obowiązana jest określić
poszczeg'ól nych s kład ników majątkowych, dochodów i zobowiązan oo ńa;ątti-ł;óil"g. ĘT11
3]:i.""śc'
l
ma;ątxu
objętego
malŹeńską wspólnością ń;jątkową.
4' oświadczenie majątkowe doĄlczy majątku w

kĘu !za

granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejm uje również wierzytelności
pien iężne.

6' W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne,
w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zanrieszkania składającego

oświadczenieoraz miejsca poiozenia nieruchomości'

cZEŚĆ A
Ja, nizej

podpisany(a) o/ł.rł.ł?''€.ę'ę

o/z tlraóat

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony{a)' ....'e*?.,.?./-:...

ll'€-3

..

.......'... V,l''.....

urodzony(a)

.B.!?-(.

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustaury z dnia 21 sierpnia 1997.r. o-_ogi.aniczeniu
prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (-D_z, U. Nr
pÓz.679,-z
tgge
r.
Nr
113, póz. 715 iNr 162, poz.
!!6,
1126, z 1999 r. Nr 49. oóz' 483, zZcaO i' t'ir zo, pÓz. 306 orazz2a0ir-'r
Nr 113, pÓz' 984i Ńr 21a, pÓz. 1806j ora: usiawy z
dnia8marca1990r'o"lT:Ę3d11e_gminnń(bz.U. z2001r'Nr'142, poz'1591 orazz20O2r.Nr23,pÓz.220'Nr62,
pÓz' 558, Nr
pÓz. 984, Nr 153'- oÓz.-127 '1- i N.r 2i4, oÓz' '1806j, zgodnie , rń.źąi
tej ustawy oŚwiaciczam, Że
'i'13,
posiadam
wchodzące w skład mażeńskiej wspólncści mająitowe; tuu

L
Zasoby pienięzne:

-

"tu'no*ią".

Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ..''...'.'.........'.. ft{Ś''''

_

papiery wańościowe:'.......'......'.'. ......'..'.'.......frr......{:*.:łr.

{: łw

ńol

'uiątek

odrębny:

przyehórj i cioehóei w wysokośc ł' """'kę"'ł'ę'Ł'?'t'
Z tego iyiułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym
4' lnne nieruclronrości:
powierzchni
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PosiadamudziaĘwspółkachhandlorvych-nalezypodaćliczbęiemitentaudziałÓw:

i:: łily*r
udziałytestanowiąpakietwię}.szyniŻ10o/oudziałÓwwspołf)..'.::;-......'.'...'

/?,t...?.h/.r:I

M.

podać liczbę i emitenta akcji:
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy

spÓłce:
akcje ie stanow!ą pakiei większy niż 109io akcji w

dochód w
Z tego \ttułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym

/ęłrt

łltę.''./ę'ł.r.

tłysokości"""""'"ŻL?""'d:'?'(/{-

V.

_ńcno.t"r,
Nabyłem(am){nabyłmójmałżonek,zwyłączeniemmieniaprzynależnegodojegomaiatkuodrębnego)odSkarbu
l.r' *jią'ków lub od komunalnej
l.mir'óc,]'i";ń;*ń;óó]
osoby
pańsfuuowej
Państwa, innej
.q.,g*na;,
_
podać opis
naleĄ
łaore połll"glil;il'' ylińłze prźetargu
osoby prawnej następujące-mienie,
mienia idatę nabycia, od kogo: .'..''..'.-.'."""

"""""'&'/':""{y'*ęł"

"""':'"'''

rjj

M.

1.

Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

-

r

wspolnie z innymi osobami ...'........'%ś'.' d:4ę

Z tego iytułu osiągnąłem(ełam)w roku uuiegłv; pzńhil

iil;JJ;;';"il;;;,,......'.'ł?/'Ł.''.'..'.dr/ra.ł..'...

2. Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (nalezy
podać formę prawną i pzedmiot działalności):.'..'.'''....'....

-

wspolnie z

innymiosobami #ł dĄey

Z tego tytułu osiąną"*rJu'l*

;;k;

ill;il; il;;ilj

iJ.;ńJJ *;v."x"s.l,......''./;ł''.'e.'&-łi.'"'"'"'..".'..
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1.

W spółkach handiowych (nazwa, siedziba spółki):

-

.1estem członkiem zarzadu(od

'.'.'..'..'...''.4!:.

kiedy):

........'.et.?'... ę/ę/tg,r-.

jestem członkiem rady nadzorczejiod kiedy):....'..'. .......'..trŚ.....ę.&/x.ęLr.'

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy)

:...

.''.......... p-ł. Ś....

Z legotytułu osiąnąłem(ęłam) w 'roku ubiegłym dochod
2. W

-

ę/ę/trr

d*rr..

w wysokośc i:

.."..'...'k.!..''ł:/rr:/- ''

społdzielniach:' Bg&..'..fa'9.l-gźł-e/c17. 14 -fuldcuzcY
jestem członkiem zarządu(od

kiedy):

k1L.d?ł!?t'

jestem członkiem rady nadzorcze13 iod kiedy)'''..''..' ''?'9.2.?......'
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'.. ......pś....ę/:ę./łęr

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc i, .'....''ł€€.{.'9.'.:........

.

3' W fundacjach prowadzacych działalnoścgospod arczą'

-

-

....... -......

jestem członkiem zaządu (od kiedy):
jestem członkjem rady nadzorczej{od kiedy): .......'...ę(Ś'

jestam członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy)...'

ł?/C

ę/r/rr:y

elefoey

',....4'e...'{e(rgęr.'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod W Wysokośc i:

...'....#.('...ł"4.rłr'

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot

/,
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych naleźy
podać markę' modę| i rok produkcji); .'....'......'..

' t4łp/.ĄLyafea

ł??{P( '''?.?9.{:

.?o.ooo.'........'...t.'.-

Zobowię.ania pienięzne o wańości powyzej 10 0o0 złotilch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzeniem' jakiej
w
wysokoŚci):

p: 4/rrr

