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osoba składaiąca oświadczenieobowiąana jest do zgodnego
z pnawdą, stanannego i zupełnego wypełnienia
każdei z rubryk.

2' Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdująw
konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać,,nie
dotvczv,,.

3' osoba składająca oświadczenie obowiąana jest
okrcśllćprzynahżnośćposzczeg.ólnyc-h składników
kowych, dochodów i zobowiąań do nT'itkl' &ńil"ó;i';i;jłil;;jffil*#ruńską
maiąt_
jątkową.
wspólnością ma_
4. oświadczenie ma;Ęf<owe

doĘczymajątku w knaju i za granicą.

oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W częściA oświadczcnia zawarte są informacje jawne,
w częściB zaś_informacie niejawne dottpząge
adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
Ń;*;ia nieruchomości5'

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).

...4.6,..9.5.: ..49.Vro.f

,

urodzony(a)

.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fun kcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z,dnia 2'l sierpnia
1997.r.:jsra-1'9aeniu prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne
U.T,i;lqę,_po.
679,-z rgg8 i. Ńr"ł 13, póz' 715 iNr 162, póz.
'eoo
1126' z 1999 r' Nr a9, ńoż' 48i, z 2000i. Ń.żo, poz. |D^z: oraz
z
zOoiŁ'r. Nr 1 1i, poz. sał i Ńr ż11,
1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 't990 r' o
(bz. U' zzoŃl. Ńi]ą2, póz"łsgl óoo)'zóoz r.vo,
Nr 23, póz' 220, Nr 62,
póz' 558, Nr 1'l3, pÓz' ':T:,a3d11e_gminnym
98Ą,lrli lsg, poz"lzil-'i NJ
po..'idoo),'.goonió
ui.żąn tej ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzenśkieiwspolnoici 3]ł;
stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne: _ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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Z tego tytufu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przyehÓd
i dochÓd w Wysokości' ..'...'..''_b.-9.q
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Posiadam udziały w spółkach handlowych _naleĄ podać
liczbę i emitenta udŻałów:
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udżałyte stanowią pakiet więksry niŻ 1oo/o udŻałów w sŃłce:
....'.....t{rł...
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Z tego tytufu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód
w

Posiadam akcje w spÓłkach handlowycfi - należy podać
......Ńtu...... g/.-4*Cr.]
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ
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wysokości:''.'''iltŁ.....'.dp.{
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errftenta akcji:

akcji w spÓłce:......'.. .'.N'w.........plp'_s

Nabyłem(am) {nabył mój mażonek, z wyĘczeniem. mienia przynależneg9
jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pańsfuv.owej osoby.qr-awńei jednostek
90
terytorialnego,
ich aruiązków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, rtore prńńg;ło'ńy;il;iirit)u
"a'rlffiu przetargu należy
podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: ... ....'.'..t{'p.:
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1.

Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (należy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):

wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychód
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dochod w

wysokości|...Mlt...'.il,e*Be2?''''.

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(naleŻy
podaÓ formę prawnąi pzedmiot działalności):...............!Y!-Ł.. ....9''>r''1n^a
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jestem członkiem zaządu (od kiedy): ..............'t_(.w...........'.9łp..T

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy).'.....N.*.

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:.........N.u.Ł..
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