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oŚWA'czENIE

MAJĄT.K

3'g'Illilzat
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prawną

NE.rHl.ę,,
a"i"k' {!'tJłtł
t
uwsga:
l. osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest do zgodn€ g o
z pfawdą, starannego i
zupełnego
w}pełnieniakAżdeiz robrvk.
2. Jeżeli.pos4zegó|ne l.ubryti nie znajdują w konkretnym przypadkt
2stosowania' należy
wpisać'.nie dotvczY''.
3. ośoba składająca oświadczenicobowiązana jest określićprzyrrateżność
poszczegóInych
składników majątkołYch' dochodów. i zoboiiązań ao ^uiąil.u
oa.ęun"go i majątku
objętegomaEeńską wsPó|nościąmajątkową.
4' ośs iadczenie majątkowe doryczy'majątku w kraju i za granicĄ.
5. t,''ś1v|aocz€ n lc
mająlko$ e ohcjmuje ńwnież wierryfe|nościpieniężne.
Ó. w częściA oświadczenjaz^wrńe są inforBnacje jawne, w części
-xw;aa"'"ń B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania s|dad;ją;ego
oraz miejsca
poloź.enia
nieruchomości.

cZĘśĆ^
Ja.niŹejpodpisany(a),
....7ł.(f'li.
.lfti]!rL..:.-.-......-.........-...''
"

(iBiora i nazwisko omz ,azwjsko rodoM,e)

urodzony(a)
....rł...!iV!],l1.lĄ...../'9oJA.......
.... .* ..'.)ttł]łp..l:{]Ę..''.-......''.........
'.'."{.IKtł}'''l9N]ndY.
.l|.|1Rł.Ę:..Ył{-9....P...?
'.a:p.....j..]g.i].."'Łl$1'?A.%n.-a!.,..i{!"..t

'..'?&ĘtĘE'
.'.łn*-A.th
(miejsc€ ztrud.ienia' stfuowisko lub funkcja)

się z pżepisamiusrawyf dnia 2l sierpnia1997r. o ogmnjczeniuprowadzenia
!:' ??:1:Tt. gospodarczej
przez osobypełniące
funkcjepubliczne@z. U. Nr )06, poz. 6.19,z
!1'^1".1o."]
1998r.Nr^l13,poz. 715 i NI 162,poz. |126'z 1999t..N; 49'poz.łil:, z ioóo ..
Nr 26,poz.306
oraz z f002 r. Nr il3, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)omz ustawyz dnia 8 marca
1990r. o
samorzqdfie
gminnym(Dz' |J' z2001r. Nr-142,poz. 159l oraf z 20ó2 r. N t 23,poz.2f0,
N| 62,

l
N| 153'poz'Iz7Ii-Ńr2J4,poz.1806)'
zgodnie
z ak 24htejus1awy
l:1]il.Y
oswaoczam. l:. ryf'.99a.
posladam wchodzące
'ze
stanowiące mój majątek odrębny:

w skład małżeńskiejwspó|ności majqtkowej 1u6

L
Zasobypieniężne:

- papiery
waftościowę:
..'''...[ljlc.lf'.....3c.triq..s.ł

....'.....'.......
nakwotę:
..'....38-.61n....?..t.!

I

l. Domo powierzchni:
..b.k'''.m,' o wańoś"i.
''...Bpp..Qpo''..tł(

4. lnnenieruchomości:
powierzchnia:
..............ll!.F..DfiY!łJ

t)tułprawny:
..............--.l!lf".9gylr'v

I.
Posiadamudziaływ spółkachhandlowych- należypodaćliczbęi emitentaudziałów:

.............1{
![.....3cr.
tya.:{

udziałyte stanowiąpakiet większy niż l0oloudziałóww spółce:

.. . ...tl'lĘ.2q.Yg.Y.....'.....
.......''''
Z tęgot}tu,łu
osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegł1m
dochódw wysokości:

Posiadamakcje w spółkachhandlowych- nalezy podaćliczbę i emitentaakcji:

...ll..o..!p.'...0lłill....'.'li:P.!l.....Ą'I..Q.'....?.Q.$..i.ę....p'0'."

akcjęte stanowiąpakietwiększyniż 10%akcji w spółce:

//

!l.tl=...0oiłtąv
Z

tego

tytułu

osiągnq,łem(ęłam)w

roku

ubiegłym

dochód

w

wysokości:

''''lI1Ę...)ęiiYlx:{
'...'..
'...-

Nabyłem(am)(rabył mój małżonek,z wyłączeniemmienia przynaleŹnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
ter)'torialnego,ich zwi7ków lub od komunalnej osoby prarvnej następującemienie, które
podlegałozbyciu w drodze Przetargu- należypodaćopis mienia i datęnabycia'od kogo: ..........'''

Y.''p....h.^[t.Prś.'l.(!..''to!{''ł!.1.'...Ł-''1i''ł|,,ii!Alj'....0-6.a
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..'l..ę1i..9J.1&\'....l.J.''.\.t.ą,iŁBl.tt"'(oc.5-tl)..ł'.K&t.l{l's......Ql!9

vl.
gospodarczą2(należypodać formę prawną i przedmiot działalności):
1. Prowadzę działalność

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
{\lr:

.}ńi

vi ] V

gospodarcząlub jestem przedstawicielempełno ocnikiem takiej
2. Zdrz4dzam działalnością
'.........'.........................'''.''.'....
(należypodaćformęprawnąi pźedmiotdzia,}alności):
działalności
It,.

Mtr,r

u

Z tegotytułuosiągną,}em(ęłam)
w roku ubjegłymdochód w wysokości:

fi.Ir.,...0s:rly

v .
1.W spółkach
(nazwa.
handlorł'ych
siedziba
spółki):
'trR(l!)...e{.{!!-[fY.'/,.l!!lęx!.(o]:...........''

-q.pśi*.ł
.z...oo..onn.lQq,lĄ'''a.D?dl.lru!nt[.\dlq..
]..JBłip-l0'!-dr.?!n.ł.q
i...t:Ła...!łB2r"tvr
-jestem
członkiem
(odkiedy): -o.|..
zarządu
.!1:.r,łcł{!o.?.'&.l'..'......'''.'.'.....''.............'
-.jestem
członkiem
radyna<lzorcze,j
(odkiedy):
'...'''..l.lĘ...Odi.Y'QY
.. . ......

....'''..'...

-jestem
DOiYg.Yc7-lonkiem
kor.nisji
rewizyjnej
(odkiedy):....lLLf..............
Z tego t}'tu'luosiągnq'łem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w rt,ysokości:

2.W spółdzielnjach:'''...'.'.....'..l!!.t".'''9a]Yll'Y

- jestemczłonkiem
komisiirewizyjnej
1oati"ay1.....!Ill'...'9PJYQY
Z tegotytułuosiągnqłem(ęłam)
w roku ubieg'łym
dochódw wysokości:
..'''.'..........''....'..'''.'.....

3. w fru]dacjachprowadzącychdzjałalność
gospodarczą:
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- jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy):.....U1f,.'...p..T.y*y

Z tegot}'tułu
osiągnąłem(ęłam)
w loku ubieg,lym
dochódw wysokości
:

vtII.
Inne dochodyosiąganez tytułuzatrudnienialub innej działalności
zatobkowej|llb zajęć,z
podaniem
kwotuzyskiwanych
z każdego
t}tułu:''........................''

''.&.'
rrdę.'..łsI.tą(.y*.1(1./'.':....!ł0o.'..:t!.d

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyŹej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicmychna]eżypodaćmarkę,model i rok produkcji):.'...'..

....9'.bł|sE.dP..'.cFp.'o..a!(Y''...!l!łM!.....!{aros.....ęlyll''',''.łp.{.1....

x.
Zobowiązaniapieniężneo wańościpowyżej 10.000złotych'w tym zaciągniętekredry i
pożyczkioraf warunki,najakichzostałyudzielone(wobeckogo,w związkuzjakim zdarzeniem,
w jakieju1sokości';:
.
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