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IIW.Ą.GA:
1. osoba składająca oświadczenie obowięmajest do zgodnego z prawdą starmnego i arpehego rłypehienia

kazdej z rubryk.
Jeże|iposzczególne rubrykinie znajdująwkonkrehrym przypadku zastosowanią naleŹy r,ripisac ,pie daĘczt',.
osoba składąjąca oświadczenie obowią.zanajest okreŚlić przynależność poszczegóhych składników
majątkowych, dochodów i zobowią.zai do majątku odrębnego i mąiątku objętego mdŹeńskąwspóhością
majątkową
oświadczenię mąj{kowe dotyczy mąi{ku wkqiu i zagranica.
O świadczenie maj {kowe obejmuj e rownież wierzyte|n ości pieniężn e.

W części A ośviadczenia zal'fiIa:te są informacj e jarvne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adrezu
zm'ieszkniaskhdającęo oŚwiadczenie orae miejsca położenia nierucłromości.

CzĘśC A

*l*w,

(miejsce zatrudrri en ią stanowisko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu sięz przepisami u*awy z &ria 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osobypełniącefunkcje publiczne (Dz' U. Nr 106' poz' 679, z 1998r. Nr 113'poz.715 i
Nr 16?, poz. 1126, 21999 r. Nr49,po2.483, z ?000r.Nr 26, poz.306 orazz700fr. Nr 113,po2.984 i Nr
214,poz.1806) oraz ustawy z frria 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z?a}I r. }& 142, poz.

I59I srazzf$If r. Nr 23, poz.?20, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. IfTT i Tt 214, poz.

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wcttodzące w skład małżęńd<iej wryólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odr$ny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: /j.0 , .8,c'0^ ' .a0 . , . '
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Posiadam udziqłY w społkach handlowyc"h
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udzidy te stanowią pakiet więk szy niz loa/o tdziŃów w qpółce : ' . . ft.ł g' ,,* 
9. y
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akcje te stanourią pakiet uriększy ntż. Loo/o akcji w społce:

Z tęo t'.fułu osiągn{em(ęłam) vr roku ubiegĘm dochÓd w nrysokości: . ...
v.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonĄ zwyłączeniem mieniapr:ynaleznego do jęo majątku
odrębnego) od Skarbu Państwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samovądu
terytorialnego, ich zwiąkÓw lub od komunalnej osoby prawnej nastęujące mierrie, które
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l. Prowadzę dEiałatnośćgospodar".ąt2] 1nul.'ypodaćformęprawnąi przedmiot działalności): ........'

-..," {.yl',b ..'..'. ffia'Nac ł. F .vL

osobiście
wqpólnie z innymi osobami

Ztąo Ę.hfu osi4gn{em(3ta1) rł roku ubiegłym przychód i dochid w rvysokości:
......p?i'e... . cb Ę a*4|

f . Zavądzun działalnością ń*md*
"'I'""/"""'

2,Zar.ządzwn działalnościąfosptdarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem t-kiej
dzidalnoś ci (naleŹy podać formę prawn ą i prze'Ńniot dzidalno ści) :

osobiście' .. . . . . . . n i e'' . . .'&ł Q!*d ł,ot (n. ... ..ć

wqpolnie z innS.mi osobami

Z tego t'Jfutu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

vII.
1. W spÓłkachhandlorłych (nazwa, siędzibaspółki): ..'',,,Q,,','e dł ł-r ęxąJJ

3. W fi:ndacjach prowadzących działalność gospodarcz4: .....ff.t,.€ d&y ry



jestan członkign zarząhl (od kiedy): .... fr!.(- .....dtł-t,t.Q.*!ł..JJ
' ' ' ' I ' ' 'i' _' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ; ' ' ' 'i

jestan członkiem rudy naAzotczej (od kie,dy)',...A.t ę,,..' cł{.l tl,1 9:x+1.)_J
jęstT członkiem komisji rewi4.jnej (od kiedy): ....p,,'€. cn /. q a*tiJJ

Z tąot.h*u osiągnąlem(ęłam) rr roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: . . ' (k. i .€ do,,t,/.wyJ/
YIfI. lnne dochody osiągane z b.tr*u zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęq' z
pqfuniem kyot uryskiwarryc.h zkażdego Ęrtutu:. 

Il,l.ool,łld .. ....ł.- ĘIa.e....... xnt n,d,ry.nu|y= ąt. .. e.(li+4t/zię
....Qftt .r'.,."tt4.........?,a- 1 =?n 42 t,.....:......9.'3.. p.q.C,.59 .?tr..JJ

IX. Składniki mienia ruchomego o w.artości powyzej l0 000 ńoĘch{w prrypafulpojazd3w

mechanicmych należy podać marką modęl i rok pro&rkcji): ..

.:.:.:':....'::. 
ln,,'e €lp' 

'U'ry'.'..........::.. ''.'..'......'.:.......'..........:..::..'.

X. Zobowiągarria pienięfne o 'rartości pow1zej 10 000 złotycĘ w Ęm zaciągnięte kedyry i
pozyczlci ora"z wanmki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, rł zwią4ku z jakim zdarzeniem, w
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i\ PolĘrzsze oświadczęnie sHadam świadomy(a), iŹ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnęo za
podanienieprawdyhfu zabjetiepravrdygońktapozbarłrieniawolności'

3 af att ó.Ą''.ł9,.Q-ł., ?,Q.43,l,
(miejscowość, d*a)
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bodpis)

[ 1] Niewtaściwe skręślić.
[2] Nie doĘczy działalności wyhniorczej wro|nictwie w zakresie produkcji roślionej i ewierzęcej, wformie i
zakresie gospodarstwa l6dsinnsg6.
[ 3] Ni e doty czy r ad ndzor czych sp ołdzie ln i m ieszk ani owy ch'
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