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Uwaga:

1. osoba sk|ada!aca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupel;:l:go wypelnie-
nia każdei z rubryk.

2' Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znaiduią W konkretnym przypadku zaslosowania' należy wp!sać '.nie dotv.
czv" .

3' osoba sk|adająca ośWiadczenie obowiązana jest okreśtić przyna|eżność poszczegó|nYch sk|. l|1ikóW mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrgbnego i maiątku obiętego malżeńskę w: pó|nością ma-
iątkową.

4. oświadczenie majętkowe dotyczy maiątku W kraiu i za granicą.

5. Oświadczenie ma!ątkowe obeimuie również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia załvańe są informacie Iawne, w cfęści B zaś in'olmacje nieiawne c rtyczące adre-
su zamieszkania sk|adaiącego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.
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" " i;;;l;; ;;il;;i;; ;;;;i;;;;;J; t;; i;;i;l;; """""
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia d,liała|ności go-
spodarcze.j prZeZ osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106, poz.679, z 1998 r' Nr 113, poz. 715 i Nr 1ó2'
po2.1126, z 1.999 r. Nr 49, poz.483,220oo r. Nr 26, poz.306 orazzzoo2 r. Nr 'l13, poz.9g4 i Nr 214, Poz. 1806) oraz
ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2o01 |.Nr 142, poz' 1591 oraz7 ?'oo2 r. Nr 23,
pot.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 1s3, poz. 1271 i Nr 214,9o2. 1806), zgodnie z art- ?,4h tej ustawy
ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w skiad ma|żeńskiej wspó|ności majątkowej tub stanowiąc.: rnój.majątek
ooręony:

t.

zasoby pieniężne:

- środki pien|ężne zgromadzone wwaIucie p otst<iei: ..'''..'.k.,(.' ....,/.,.u.ła
J<T

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie oocei: '.......&)..(,.. ''łe.h'.t?:!,tl
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Posiadam udzialy W spólkach handlowych _ należY podac liczbę i emitenta udzialów:

AA, li tX-tli'! i.7"1

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólce: '. '.... ' 
lł.4'|.... '..Q'.+.].| ,-,J..'-..' . ..

Z tego tytulU osiqgnqlem(ę,lam) w roku ubieglym dochÓd w wysorosc|: . ' 
. 

' ' 
. | . ' . . : . . . . . . .Y. 
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tv.

Posiadamakcjewspótkachhand|o\^/ych-nal9.żypodaćIiczbęiemitentaakcji:- t i,,-,,

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcj1 W spolce:

Iunyt"mla.l (nabyl mÓj malżonek' z wy|ączeniem 
'mienia 

przynależnego do jego majatku 
-odrębnego) 

od Skar.

bu Państwa, innej panstwowel 
.o.Juv 

p,J."n"i, jednostek ."-oi'iju i",woiiu-'in"go, ich związków Iub od Ko-

munalnej osoby prawnej "",.ęńj;;J|'ii;;", 
ńji" p"Ji"g"t. ,IvJi"u * Ji.o'e pl,,ótul.gu - naIeży podac opis

'.-t A
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1. Prowadzę działaIność gospodarczQ2 (należy podac formę prawną i przedmiot dziala1ności):

- osobiście .''..'.....'.rykę'..'..a'o'!!.%."'<)"'4

- wspó|nie z innvmi osobami .''..'..nM..,......!d.y-\.ry

z tego Mu'lu osiqgnąlem (ęlam ) W roku ubieglym przychód j dochód w wysoko 5g1' .,1u.r...tQ.tJlv '-|(/"'d '

2. zarządzam działalnością gospodarczą lUb jestem przedstawicielem. peinomocnikjem takiój dziala|nosci

{naIeży podac tormę prawnq i przedmiot df Ialalnosci): ....'......0!d'' d a.!ltł1,'I <J
-.......................:....

- osobiście '. laL ' ..O!n'!,J'i1-.

-wspó|niez!nnymiosobami..''.'...'..'('|.;.l'''.'''''',..t1.,..I|.4...''(t ,wv

Z tego tytulu osiqgnq|em(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysok osci:,'''.'''a?.|,.''ck\fr'ił1..,u ..t

vlr.

1. W spó,lkach handtowych (nazwa, siedziba spÓl xl: '.''.!!Ji.'''.','cphtł.-,I, "

<l .{
.-..-..-....-v.....

i/

- jestem cz|onkiem zarządu (od kiedyJ| .....&.(.....'..ńah.*4-.. ..,...
\l .1v\J

- ;;;;;; ;;;;"..";;i ;;,, * ll )

_ jestem czionkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): ..'.'.,0łl......!ekk.k41-./J <l

Z tBgo tytu|u osiągną|em(ę|am) w roku ubiegtym dochód w wysok ości: ''.' '.....'ł2.t-..''.(':h/Ą.;,4.'O4
2. W spÓidzielniach:

lal,..........dł.h,lŁl'..t4
- jestem cz|onkiem zarządu {od kied|: ..,''.''.ł4'(' n*',1 *!

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .'..'...,''e].!(,'.... ś)|a.Ił' łą.
u0

Z tego rytulu osiqgnąlem(ę|am ) W roku ubieglym dochód W Wysok ości: '.'''.''!!.lt..'''uh ł1 lłaqd
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o ooo ztotYch (w przypadku pojazdów mechanicfnych na|eży

podać markę, mode| i rok prod ukcji\: ''''.....''lh'i. p:ail&1
. Y-.. :'J..................

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

nulJi"ńlo.i"łu udijeIone t*ou"" iogo, -.*iązku z jaiim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



fr
Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy Iub zatajenie praWdy grozi kara pozbawienia wolności.

U {mle]scowosc. oaTa, 
!p.-,"ol"Ą

' \Yo)u* Ju,,.l,
II

, **"U,,,. I1 Niewlaściwe skreś|ić. \

2 Nie dotyczy dzialaIności w}twórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i fakresie gospodar.

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spó|dzieIni mieszkaniowych.


