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Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana |est do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnlenia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasto§owania, naleźy wpisać ,,nle dotvczt'',
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić pruynależność poszczególnych składnlków

majątkowych, dochodów l zobowiązań do majątku odrębnego i majątku ob.iętego małżeńską wspólnoŚtią
mejątlową.

4, Oświadczenie majątkowe dotyrry maiątku w kraju i la granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informac.ie niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cz{ŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ...,.,*l).=,':?-.ii.::..Ilł,,.;.....,,...i,:.:.L*..,..,. ..t..?.}..i,.:..1.ł.Ł:........ri,l1,1r.rlrr!...!.....r.l
(imiona i natwisk. ora2 narwisko rodowe}

(miejsce żetf udnlenla, stanowisko iub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierp:-lia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gospodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne {Dz. U. z ża77 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samonądzie gminnym (Dz. U. 7 7017 r. poz. 1875}, zgodnie z ań, 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sl<ład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne: {] l
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcoi, ! vr. .,.+.::,.Is..1.f,,1,:1
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Ztego tytułu osiągnątem(ęlam) w rol<u ubiegłym przycńóO i dochód w wysokości: ,.iy.:Ź...,.r]**,t;,.".*.;
.i

lll.
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lV.

:::::ii: i::: ::::::::: :::T:]:: _ :::::1 ::::: :::: : :,:::::: ::i;'- q§ix *?.**,.....-..

akcje te stanowią pakiet większy niź 10% akcjiw spółce:
vńe

Z tego Ąltułu osiągnąłem{ęlam)w roku ubiegłym dochód w wysokości, .,....,....h|,?..

V.
Nabyłem{am) {nabył mój małżonek, z wylącreniem mienia przyna|eżne3o do je5o majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwor,rlej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, lch
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuJące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu * należy poclać opis mienia i datę nabycia, od kogol . ,ł.l"e.,...dł.ąa?V-

Vl.
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Z tego tytuiu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód ; ;;;iil * ;il;;;l,;,łć', a" ń:,,c,ż,

ż,Ęanądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawiclelem, pełnomocnikiem takiej dzialalnoŚci

{na]eży podać formę prawną i przedmiot działalności}: ..........,,,,...Ud ,ę .,.k,Ą?-ą.,....-.,,,.

- wspólnie z innymi osobami ,,.,,,...,Ui.ę,.,,..,,..dl,ika-ł,ź'4 -,-,*""T""",f

,;;;;;;iil ";;;;;;ł;,,*il;;il "ii"*iu. 
,";; ; ;;;;ffi, . ,,.. ..;;,;;,, ,. ;;,.i;;...;.;;

.j

-j;',.",;;i;;;il ffi;;.*;;;'i;j,.i;;;i;, , .,.. ,,;,,,;, .,,,,;;;,i,'.,i,'i,;.,, ,,,,,,. ..,

.;;;; ffi;;Ę;;ilł;i;;i ; ;;;,;;,il ;;ffi;;;;;;;;;, ,.. ,., ;;;;,,... ji",,,i;;;.;ż{

2. W spółdzielniach:
ńę.......A*..P,.v, :. :*-_

:;;;;,;.i;;i;*;;;;;;i;u;J;i,, ::,, ,,,,,,,, '],l; :,,;i,iil;,i; .:, , ..,,, ,,.,

_j;'."* ;;;ffi; ;;; ;;;;;;;;;;i;ililj;,,,,:,,,, ;i,.., iji,ę:,,,,ą i ł,*! ]!j

Z tego tytułu osiągnąlem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,.,.u.:.l,:.....*.K5.J;;,{..i,i;.,..

3. W fundacjach prowadząrych dzialalność gospcdarcrą:
ńe-

-;;;,;;i;il;;;;.;;;;óffiil,,,,,;,;, :,,, ;;;"ii*;;i;l;,-,l)

-;.,,",..,""kl;;;;;;;;;;;;.;;i; il;;i;,,'...,:,...,,',,-.;i;;..,,....,,,i,;"!ł

ńJ "a^;§żł""",
.a j,.l.=,........,--.,,..,.. r......_ft .- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy};
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lx.
Skladniki mienia ruchom€3o o wartości powyżej 10 000 złotych {w pnypadku pojazdów rnechanicznych

u','f!nti Ti{t*, T,*fl 'fiŻ 
oizTPj'J};ą"""",.śęJ 

a,;+,A§,$ół,j" 
" pi,i,{ fr(i} §5;:li:"""

:.ć.i.-t:ąp-i-..iy.:::...ł._j..:....llg..:*.ak.gł.i.ś-...::-,l.§.r.i:t-,i.i'-K,.i-",gś-ć.:.M.ó,§ż.Ę,Ń.§.X,$::

z tegc tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .....i},i,§,....*:.t.Yr1.:l P,.,.,..

V|,1.

x-
Zobowiązania pieniężne o wań§ś:i powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci}: ....."

N_
|v\v- .d,_.Ę;Ę:
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Powyższe oświadceenie składam świadomy{a|, iż na podstawle ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdY

lub zatajenle prawdy grozl kara pozbawlenia wolności.

\

..I! ź ł.t.3..?.1y..q. #....,,.. l,?,, ;,,8Y-, 4 } a
{mleJscowość, data)

6 -ł^^,!,*Jąź-

1 Niewłaściwe skreślić.
z Nie dotyczy działalności tł4ltwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowyci.


