ffi
oŚvunoczeNlE MAJĄTKovvE L0/0

Iiq'trRf'r"iAixf*T
{< 2 5. MAJ. 2011 *
{<

Uwaga:
1.
2.

osoba składaiąca oświadczenieobowią1ana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdq z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nb znaiduiąw konkrctnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,!Ll.!!9!hlEeY1'

3. osoba składająca oświadczenie obovtliąana jest okrcślićprzynahżnośćposzczególnych składników maiątkowych, dochodów i zobowiąań do maiątku odębnego i maiątku obiętego małżeńską wspólnoścĘ majątkową.

4. oświadczenie rna|Ętkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczeniemaiątkowe oĘmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawar& są informacie iawne, w częściB zaśinformacie nĘawne dot1pzp adrcsu
zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia nbruchomości.

5.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a)

Joę(łrnt E{ł uciorrt ".d. H/&lEzncąl
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2't sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgo_
ipooaicze.; pzez oiouy pełniące funkcje publiczne (Dz U. Nr 106, póz.679, z 1998 r. Nr'113, póz.71| iNr 162, póz.
1806)oraz_ustawyz
1'126,zlggbr.urł9, joż.483,z2000l.Nr26,póz.306orazz2002r'Nr113,poz'984iNr214,póz
't591
póz'220,Nr62,
póz.
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Nr23,
orazz-20a2
Nr
142,
(Dz.
gminnym
U.
z20a1r'
dnia'8 marca 1990 r. ó samorządzie
po'. ssa, Nr 113, póz' 984, Ni 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 odębny:
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Zasoby pieniężne:
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środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:
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3. Gospodarstwo rolne:

Z tego tytufu osiągnąłem(ełam) w roku

ubiąłym przychód

i dochód w wysokości: .*ę.'...
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4. Inne nieruchomości:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziałów:

./!*ę
udżałyte stanowią pakiet większy niŻ 10o/a udziałÓw w spÓłce:
Z tego {tułu osiągną|em(ełam) w roku ubiąłym dochód w wysokości:......'............
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Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podaó

liczĘ

akcje te stanowią pakietwiększy niż 10% akcji w spółce:.....'...

i

emitenta akcji:

.,*.'..':

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubłąłymdochód w wysokości

alot1,
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V.

Nabyłem(am) {nabył nój małżonek, z wyĘczeniem mienia przynależnego do jąo 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 _ naleĄ podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:
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Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (naleŹy podać formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):
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Z tego $[ułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci:
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2. Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (należy
podaÓformęprawnąipzedmiotdziałalności):.................
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Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychÓd
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wysokoŚci:'R'....?
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1.

Wspołkach handlowych (nazwa, siedziba

-

społki): '.'''.......,*:.

jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):...

.......R..
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
2. W spÓłdzielniach:
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:
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kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej{od kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w
wysokości: ........łt*€..'...**
vilr.

lnne dochody osiągane z Ę1tułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:........'..

u,o,,'.....:.,-1T€*<,............'...'...'.......................

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o ooo złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy
podaó markę, modę! i rok produkcji); ...''...........

..#
x.
Zobowiązania pieniężne o wańościpowyżej 1o ooo złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i poŻyczkioraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku jakimzdazeniem,
z
w jakiej wysokości):

R#ł,...r

,--r:.-: ząj,&^.o

