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1.

osoba skłalająca oświadczenieobowiąz'na jest do zgodnego z prawdą starannego
|€żdei z rubryk.

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nb znajdująw konkrctnym przypadku zastosowania, należywpisać,,nie dotvczv''.

3. osoba-

skld{aca oświadczenie obowiązana.

jest

i

zupetnego wypelnienia

okeślićqrzyn9leżnoś9poszczególnych

składników mająt-

|owych' dochodów i zobowiązań do maiątku odębnego'i ńajątku obięlego miceństą ws|ólńóscą m'_
jątkową.

4.
5.

oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie maiątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.
częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacie nĘawne
zamieszkanla składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

6. W

dotyczp

adresu

czĘsc A
Ja, nizej

podpisany(a) Tru
/

urodzony(a).

.(.:'l+

.

..(7

......?.pa.m..ęŹ|'...........'..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

rpł-ir,ie ./f(l..r.* . .?'ęoaz'ułłę

urodzony(a)

{rp.w|tł:Ę* l 7eEz'Es-ł 4'',e?Fłg.......@o.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr106, póz. 679, z 1998 r. Nr 113, póz.715 i Nr 162, póz'
1126,z 1999 r' Nr49, póz.483, z 2000 r. Nr26, póz.306 orazz2002 r. Nr't13, póz.984 iNr2'14, póz. '1806)oraz ustawyz
dnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2001 r. Nr '142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 22O, Nr 62,
pÓz. 558' Nr 113' póz. 984' Nr 153' pÓz. 1271 i Nr 214, póz' 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.
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środki pienięŻne zgromad'o,n"^* walu-cie polskiej: .'.'.'' .....'......

'mł)bił** %'/łosL |

ąą-1bft,

ł?ao;

Środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: ...........

(:. e..'......
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ilt.

Posiadam udziały w spółkach handlowych -naleĄ podać liczbę i emitenta udziałÓw:

udżały te stanowią pakiet więks4 niż 1ao/o udzia{Ów w spółce: ...''''....'....(.E.....Q'0'z.ą-(.ł.?.

M.

Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiąfum dochód w

wysokości............''....tt:E-.-aeł'*,'cz.2.

V.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z v,tyĘczeniem mienia pr4naleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podląało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis
mienia idatę nabycia, od

kogo:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychód
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dochÓd w wysokości:...'...........'..
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2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(naleŻy
podac formę prawnąi pzedmiot działalnoŚci):................. ''''r''''ę.....p-.ę.ry..ę''?.

Ztegowil;ąńła.tJ"'i';k";ói;óły*

p*v.noJ;il;ńÓJ**y."x"s"i,.......
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2' W społdzielniach:

-

kiedy):
..'...... '..''.ta.E.'...b.ik..C.?.(
jestem członkiem rady nadzorczel3 1od kiedy)..........
Afu€ w.*t ł 1
jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):.'. . ru€-......D-ĄP.!.n'?.....'.
jestem członkiem zarządu(od

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ......'.....'.'..

.'r.ę.''..p...Qru.q?3

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospod arczą:

jestem członkiem rady nadzorczej{od

.......'.'.r/'€

kiedy):

.'

aęrt.C-?..?

.ł.rc'.....''pe.T{(.?.r9.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...''.'''.'.'.'.('t' .'....p-??1{ś.?.?..

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

'Qoarnd-

uzyskiwanych z każdego tytulu:'..........
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,p1fu7aL:r*;n ?,
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, modę! i rok produkcji):

€*ltloląo't-)

o,tlrf9@ q

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkl oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości)

/Tła........c.a.Tą.(..?.?'''.'''.''''''

