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UWAGA: Przyjęl: ,,rr.r, 7/r11. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdą starannego it"i"thkużdejzrubryk. Podpis .. ....1-. '...''_.,

go wypeforienia

Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretrym przypadkl zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".
osoba składająca oświadczenie obowią,zana jest okeślić prrynaleźność poszczególnych składników
majątkowycĘ dochodów i zobowiązńdo majątku odrębnego i majątku objętego małzenską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w laaju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje róvmież wierzytelności pieniężre.
W częŚci A oświadczeniaza'warte sąinformacje jawne, w części B zaś infornracje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscapołożenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, ntżej podpisany(a), yb av, z. .Łł*.rł .o.L * . . .:. . ęh.yły:ł. . y&ę""""'r......
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ......H.:źł.E.;ł.rłi.*...ł.9€.?..:,....... .. w ...&,.*d:*,:4

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz..679, z1998 r. Nr 1 13,poz.715 i
Nr i62, poz.1126,z1999 r.Nr49, poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz\\\Żr.Nr 113,poz.984iNr
2I4,poz.l806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamorząrlziegrninnym(Dz.U. z2001r.Nr142,poz.
759I orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558,Nr 1l3,poz.984, Nr 153,poz.IŻ7I iNr 214, poz.
1806), zgodnie zaft.24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieruężne zgromadzone w walucie polskiej: . .*;.ę. . ,Fpłłr]y*4,r.:*

. . n i.ę . . p*ł#: r,t*ł.c*,.łtł



E.
1.

)

ldńały te stanowiąpakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągn{em(ęłarn) wroku ubiegĘm dochód wwysokości:

il;"ur", akcje w spółkach handlowyc h - naleĘpodaó liczbę i emitenta akcji: !1.!y.. sk:!.ł?.:il...

akcje te stanowiąpakiet większy nlż I0% akcji w spółce:

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

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem rnienia ptzynaleŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządrr

terytorialnego, ich nłią7ków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetugu - naleŻy podaó opis mienia i datę tabycia, od kogo:
-l

. . . .W*.9;. . . (k T.'.t t<*:l14



vr.
1. Prowadzę działalność gospodarc z{) 1nale podaó formę prawną i przedmiot działaIności): . ' . ......

wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘnr przychódi dochód w wysokości: ....

..1.....
2. Zarządzarn działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): n-i e ą-t43
osobiście.

wspólnie z innymi osobami

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

VII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa,siedziba spółki): ..Iłi.ę...clr;,Ęy.ł*1

jestem członkiem zarządu (od kiedy):..

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

j estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. W spółdzielrnach: ...r.Lię, cb{.ą**ł1

jestem członkiem zuządu (od kiedy): .:.......

""":"
jestem członkiem rady nadzorczejl31(od kiedy):

Ztego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

3 . W fundacj ach prowad ząey ch działalno ść, go spodarcz ą . . ]k 9: . *kt 
7 

ł,ł1 
4.

jestemczłonkiem zuządv(odkiedy):

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:.....



vilI. Inne dochody osiągane ztyfrlłuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,z
podaniemkwotuzyskiwanych zkńdego tyhrfu:

.4,!.Y-ką.U}.ę1...4*ęhę.-*k1. ..ł.l'*.*?.i#.{ta..ł:..;*!.**ę'łrł.Łąn eł

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (wprzypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji):

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a) , iż tapodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozi kuapozbawienia wolności.

(podpis)

i*,,,,

[1] Niewłaściwe slcreślić.

[2] Nie doĘcry działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślińej i ntierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doĘczy rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.


