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UWAGA:
l' osoba składająca oświadczenie obowiąpana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupehrego w1pekrienia

każdejzrubryk
Ieżeliposzczególne rubryki nie zrajdująw konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,nie doĘiczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić prąmalezność poszczególlych składników
majątkowycĄ dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżenskąwspóInością
majątkową'
oświadczenie maj ątkowe doty czy maj ątku w kaju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężre.
W części A oświadczeniazawarte sąinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne daĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomości.

CZĄŚC A

urodzony(a) . . . . . . .Q I', .p. .q., .ł'ł. ._6. h.'. . . . .{. . . .s. gtl.r( *

fipj.u-^rtńń.il...-....g*,;.-Ę*....0i-aJ';...sań;.-1......ęfl.łJ ł.Vr^ą...ł....3':1niolclJ...... ..........t/........'...............J...............
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz,.679, z 1998 r. }.Ir 1 !3, poz. 7I5 i
Nri62,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,zŻ000r'Nr26, poz.306oraz2200Żr.Nr113,poz.984iNr
2!4,paz.1806) orazustawy zdnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200Ir. Nr 142' poz'
L59r oraz 22a02 r, Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 9B4,Nr 153, poz. r27l i Nr 214, poz.

1806)' zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

r. Zasoby pieniężne:
środki pieuęŻne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pienięzne zgromadzone wwalucie obcej: .nlŁ

J
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4.
5.

6.

decyzje

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

papiery wartościow., ... ..ry:.,.(.. ..'J
i

'J łą rn.ł
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1.

)
3.

yhalzrh5łj]

udziały te stanowiąpakiet większy niż I0%udziałow w spółce:

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

akcje te stanowiąpakiet większy nlż I0% akcji w spółce:

Ztego t;rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z vłyłączeniem mien ia przynależnego do j ego maj ątku
odrębnego) od Skarbu Państwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwiągków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbypiq w drod

nn l r .... ...QLe.l}.\ł+x
ze ptzetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..... '...



vr.
1 . Prowadzę działalność gospodar cząIz] 7nalery podaó formę prawną i przedmiot dziaŁlności): . ' . '. ....

.!.,.q...J.n l\0"{
osobiście ''...l. ...'.....
wspólniezinnymiosobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) wroku ubiegłyrn przychódi.dochód wwysokości: ....
..r::-...

2. Znządzan działalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): mlt olo \ v'r,1

0,...1osobiście.

wspólnie z innymi osobami

Ztego tylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

\rII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......m.i.t...'j.q.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego f:rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

jestem członkiem zatządu (od kiedy):

Z tego tyhiłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacj ach prowad ząey chd"iułutnose ;il;;;;';;. "" .'. .. ..'. .i.ii . . . . . . do.\'łł

jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

jestem członkiem tady tadzorczej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnąiem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ... ... :... .. .. .



vilI. Irrne dochody osiągane ztytllfuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ,z
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X. Zobowiązariapieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, wtym zacięruętelaedyĘ i
pożycz|<t oraz warunki, na jakich,zoętały udzielone (wobec kogo, w zwiąku z jakimzdarzeniem,w

CZĘSC B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy( a), iż napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karupozbawienia wolności.

,b'łłg1 nl*ł-* . .. .ł. !,0.!,.{.uL4 6 - il-*rry* {rliło*jb,
(podpis)(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe slaeślić.
[2] Nie doĘcry działalności wytwórczej w rolnictwie w załręsie produkcji roślinnej i włietzęcej, w formie i
zakesie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doĘcry rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


