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Uwaga:
zli prawdą' starannegoi
obowiązanajest do
oświadczenie
1. osoba slłładająca
"goan.jo
wypetnieniakażdejz rubryk.
zupełnego
na|eźry
rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,
poszczególne
2. JeŁeiri
wpisać ..nie dotvczYo'.
jest określić prrynależnośćposzczegó|ny.ch
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana
majątku odrębnego i majątku
składników majątkowych, dochodów i. zobowiązafi do
obj ętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
i za granicą.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju
pieniężne.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności
info.rmacje niejawne
zaś
B
części
jawne,
w
6, W częściA oświadczeniz zawarte są iniormacje
miejsce położenia
oraz
doĘczące adresu zamieszkania składającógo oświadczenie
nieruchomości.
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prowadzenia
się z przepisamiustawyz dniafl sierpnta1997r, o ogIanlczęniu
po
zapoznaniu
.a,iutitnos"i
gospóałc,ć1p,,,,osoby peŁdącefunkójepublicznelDz,tJ,Nr 106,poz:679z
z2000r .Nr 'f6,poz '
z 1999r .Nr 49,po2.483
1 9 9 8r . N r i i 3 , po z, 7 l1 -iN rt o z,po 2 , .1126
306orazz 2AO2r.Nr 1 13,poz.984i Nr fI4, poz. 18061orazustawyz dnia 8 marca1990r's
p,i.v,z1OOIt'Nr 1a2lpoz, L59Io,azz2a02r'Nr 23,poz.ff1,Nr
gmirrnym
samorządzie
z att.Z4htei
6f , poz. 558,lgr t 13,pi2.984,Nr 153,poz. ti'lt iNr f74, poz. 1806),.zgodnie
lub
nnajątkowej
.,,iu*y oświadczam
,.ieposiadastwchołzącew składmałŻeiskiejwspólności
mój majątekodrębny:
stanowiące
I.
Zasobypienięzne:
(',Ę'.,ł.?IrKr'
- środkipteruężne
w walucie polskiej
zgromadzone
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Posiadam ldziĘ

w spółkach handlowych_.na|eŻypodać liczbę i emitentaudziałów:
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w roku ubiegłymdochód w wysokoś
Ztegoty|ufuosiągnąłem(łam)

większy ruż,lO% akcjiw spółce:...'.,....[.łę...ł.?.rI,.((,
akcjete stanowiąpakiet
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v.

Nabyłem(łam)(nabył mój maŁżonek,z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu_ na|eiy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

l rr p7y a/

Ztegotytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokosci:('T.łIłą7

2' Zarządzam działalnością
gospodarcząhtbjestemprzedstawicielem,pełnomocnikiem

::::::::::iT::::(":,::,,ftił:p#:"p::-.:i]::::

:.;;ilil;ilńi;;;ili....' /[;iń'r7Chi.........'.........'.....'.'...'.'...
....'..''.....

w#o;,T' .
:.::::"*':::''*-':::::l::::::::::i*::::iF,x
VII.
1'W spółkachh andloyych (nazwa,siedziba spółki):

fltlF oorrcły

- j estemczłonkiem
zarządu(od
kiedy):,..'.'..,...r,Ę,..?
%,*r,
- j estemczłonkiem
(!:..'?g1..4r.,'
radynadzorczej
(od'kiedy):,....','.,
- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej
(odkiedy):.'..,..ilr..P.ft..r.Y.'...'...
Ztego tJrtufuosi4gnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
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t{rE }orroŁl

- j estemczłonkiem
zarządu
/ od'kiedyl,.,,..'..,,.,r.
!I.,ł'?ry,?'(I.

- jestem członkJ'emrady
nadzorczejlod kiedy / '......,..,..łf.{ę..?,?r7-.rZ
- j estemcztonkiem
komisji rewizyjnej
/ od kiedy/,.,,.,..'.........{.|Ę..!
!il. (:|.

Ztego tyhtfuosiągnąłem
lŁamlwrokuubiegłym
dochódw wysokoś
ci ,,..(r,??.ru3.7'
3. W fundacjachprowadzącychdziałalność,
gospodarcz
ą|,,..,.....(,(ę,.rył.(!.

Wil.
Inne dochodyosiąganeztytułuzatrudnienialub innej działalności
zarobkowej|ub zajęc,z
podaniemkwot uzyskiwanychzkaż:dego
tytufu:
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X.
w tym zacirynlętekedyty i
powyżej10 000 zł'otych,
pienięzneo wartości
Zobowiązania
pozyczkiorazwarunki,najakich zostaŁyudzielone(wobeckogo,w związkuz jaktm

cZĘScB
Adreszamieszkania
osobyskładajqcej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawieaft. 24i ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym(Dz.U, z200L Nr 142, poz.1591
o samorzqdzie
zmiany:Dz.Uz2002r:
Nr 23,poz.f2l, Nr 62, poz.558,Nr 113,po2.984,
Nr 214,poz.1806)
Miejscepołożenia
nieruchomości
wymienionych
w punkcieII części
A (adres):
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawieart,24iustawyz dnia8 m6rca1990r.
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
o samoządzie
zmiany:Dz,Uz2002r:
po2.220,
poz.558,
po2.984,
Nr 23,
Nr 62,
Nr 113,
Nr 214,poz.1806)
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skeśIil
Niewłaściwe

produkcji roślinnejimlierzęcej,.wformie i zakresie
wytlvórczejw rolnictwie w zalęresię
Nie dotyczydŁińłalności
gospodarstwa
rodzimego

3,

Nie doĘczy rad nadzorczychspółdzielnimieszkaliowych

