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2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkrctnym przypadku
zastosowania, nateży wpisać ,,nie dotvczv,,.
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4. oświadczenie mająftowe

doĘczy maiątku w kraju i za granicą.

5' oświadczeniemaiątkowe

oĘmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje javrne,
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fun kcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z'.dnia 21 sierpnia 1997.r.::9ra-19teniu
prowadzenia działalnoŚci gospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (^D: u 'Ńiloo,-poz.
679,-z lsg8 r. Ńrit3, póz. 715 iNr 162, póz.
1126'z 1999 r' Nr49, póz' 485,zZOOOi. Ńr26, pÓz. 306 orarr.zóóił', Nr
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mój majątek odrębny:
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2. Mieszkanie o powieacnni:lł}r2, m2, o wartości:..4f$r.ooo
3. Gospodarstwo
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Ztego $tułu osiąnąłem(ełam) w roku ubieEłym przychód

i
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4. lnne nieruchomości:

tytuł prawny:......'..... !Y'.t Il..... -bo.T. Y.C'zr
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Posiadam udziały w spółkach handlowych -nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
.......{Y.l..*.....Do:t'Y' c.ł.y

udziały te stanowią pakiet

więks4 niż 10o/o udziałów w spółce: .....nI.lr*.....!)..a.:'.Y.q.ł!

Z tego Ąftufu osiągnąłem(ełam) w roku ubiąłym dochód w wysokości:.......}.{.t'il.....De.i.Y.C'.?-..Y

M.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emłtenta akcji:

akcje te stanowią pakietwięks4 niŻ1ao/o akcji w spółce:.......'.tYt'ri.'.......D'p.L'{.c.r.YZ tego $tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiąłym dochÓd w wysokości......ilLt-........p..aT-Ycz.Y

V.

Nabyłem(am) {nabył mÓj małżonek, z vłyĘczeniem mienia pra7należnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pańśtwa, innej pańsMowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis
mienia i datę nabycia, od

kogo:
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prawną i pzedmiot działalnoŚci):
Prowadzę działalnoŚć gospodarcząz (należy podaÓ formę
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jestem członkiem zauądu(od kiedy): .........t.{.r:f-_.......De.'T.Y 'LL.Y...'...'.''
jestem członkiem rady nadzorczej{od kiedy):.'..........TY.1.ę'.......DoiY.C.p.Y

wysokości: "f{'lf""''D\9'fY'Q}-Y""
Ztegotytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w
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3. Wfundacjach prowadzących działalnośćgospod"r"'u, .......il.lf--......D.g.i!..9z!..'........

jestem członkiem zaządu (od kiedy) : ...................
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jestem członkiem rady nadzorczej{od kiedy): ...'.......]Y..lĘ'...Dp..T.Y.cŁ-Y

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .'.....'{.\}i.....D.ptY.a-Ł..Y..............
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Składniki mienia ruchomego o wańościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podaÓ markę, modę! irok produkcjil:

..N.0-.ŁK.ł.|.?.9Ęil. .'''..L0-?.9.'..{.,.ł'..].D.l..... ...... LIa--R/

x.
Zobowiązania pieniężne o wańościpowyżej 10 000 złotych, w Ęm zaciągnięte kredyty i poŻye'zki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
....\<ft'T..1'... Zff.9.\.Ę.9-{1.ĘTy
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