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i. osoba składają€a oświadczenie obowiąlanajest do zgodnego Ż praq,dą sŁarannego i zup€łnego wlpehienia
każdej z rubf.Jk.
Jeże]i poszczególne rubryti nie znajdują w konkretnym przwadlu zastosowanią naleł wpjsać ''rie dotycł"'
osoba składająca oświad€zenie obowią7źna j est określić przFal€żność poszczególnych składników
nają1kowych. dochodów i zobowiązań do majątku od.ębnego i majątku objęteBo maŁeńską wspólnością
majątłową
os$iadc4nie majat"o\^e doĄc7y nająlku t {ajU i zd granica'
oświadczenie majątko\łe obejmuj€ ró\łnież wierz},telności pieniężte.
w części A oś'wiadcz€nia zawarte Są infonnacje j avne, w części B zaś informacje niejawne doqr'cące adresu
Ża'nieszkania SHadającego oświadczenie omzmieisca położenia ni€ruchomoścj'

CzĄŚC A

Ją nżei podpisany(a).4]lł&i

urodzony(a)
'cłł/-łbz

po zapomaniu się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpDia l99? I' o o$aniczeniu p'owadzenia dŻiałalności

gospodarcŻej przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U_ Nr 106, poz.679, z 199E r. Nr 1l3' poŻ' 715 i
NI ] 62. poz. 1126' Ż 1999 r' Nr't9, poz' 483, z 2000 r. NI26' poz' 306 orazz2002 t Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) omz ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie eminlym (Dz' U. z2001 r.1\_I l42,poz.

1591 oraz z 2002 r' Nr 23' poz. 220. Nr ó2' poz' 558. Nr ] 1]' poz. 984' Nt 1,53.poz. 1271 iNr 2l4' poz'

l806)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóhości

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l. Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zglomadŻone w wa]ucie polskiej:

sLt

środki pienięŹne zgromaalzone $' \!a1ucie obcej: .. llk e . '. ł
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) ,"r" ,n"i" .-'*uil.i*i". i * ,"u" "o'"*i- o"in.o " *'" r.r"i, i'* .r,.. ]1i,", .
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Posiadamakcjewspołkachhandlovych-nalęŻypodaćliczbęiemiteataakcji:.'łi*+..ł.[cĄt't1,'ll 7

akcię te stanowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego qtułu osiągnąłem(ęłam) w rokl ubiegłym dochód w wyso kości: ,!1ł.. '.< '(',l11.,:-,l' ' ' ' ' 'v.'//
Nabyłęm(am) (nab}1 mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynalęż ego do jego mają&u

odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samo.Żądu

teĄłoljalnego. ich zviąków lub od komunalnej osoby prarłnej naśępujące mienie, które

podlegało zbyciu rv drodze przętargu - na]ezy podac opis mienia i datę nabycia. od kogo: .'.-.. '..
. ' '. '. '..'.JłL4.'' (:ly,*y- '



2' Zatządzan działaIrcścią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

d7ia]a]ności (należ} podać forme prav\ną i przedmiot dzialalnolci):

- osobiście...''..'''.'..'..............kr.1..,l',''Ę.ł.:7'.'''''.'..'

Z tego qfułu osiągnąłem(ęłam) t' roku ubiegłym dochód w wysoko sci: nłł. . c[łĘ *7

\aI.
| . \[ społkach handlo\ł ) ch t na^ a. 'ied/iba 'oouł, .. łv".,. ' 'l|r.l4.ł 'uv

_ jęstem człoŃiem ŻaŹądu (od kiedy):..'.,'L",14-..lit"ł h"q

_ jcllem (złoo]Jem rad) nadzorczej ( od ki ea1 t:'..''.}.łLi'.. t t.v' l 7 t łn
"/ 

/

2' W spółdzielniach: l v*'.l ;ł7-*y'

_ jestem członkięm zarŻądu (od kiedy):

1"r'"rn "rłonl';"' 
rad1 nadzorczejlJl {od Kied} ): .'..1J.!4....:'{'Ł.'.^;l

/J

- j"""-""i"*"-o;^il;;;;;;(".i*,',, '.'i;..,.i 'l}/.-,':ł. ' ....'..'..'..'.'....-//



_ j estem cżonkięm komisj i rewizyjnej (o d kiedy): .. 'k!4 ' . . .a

fX. Składniki mienia ruchomego o \ł'artości powyżej 10 000 Żłotych (w Przypadku pojaŻdów

mechanicmychnalełpodaćmarĘ,modelirokprodukcji):...ŁL{p''..l(.!/y!:,?.q.

n'h,.?

mechan icŻnych naleĄ pol]ać marke. model i rok produkcj j)| 
' ' ' 'L L<Ł.. ' LI 'ę/żl I: .'':. v '/

x. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 0o0 złotych, w łm zaciągnięte ked}ty i
pożTczki oraz $'arunki, najakich zostaĘ udzielonc (rrobec (ogo. w związ]'u zjakim zdarzenjem' w
jakiej u;soto.ci'1:'.'''.''.'''''''''1 :'L.,l''.'l.(łYs''+,'..'..'..,1 J
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PoB}ższe oś*iadczenie składam świadomy{a), iż Ba podsta\Mie art. 233 $ 1 Kodeksu Łamego za

podanie niepra,łdy lub zatajenie plawdy goź kara pozba\łienia wolności-

/,la*..LĘe'łł. . łf*.a-? Ł{'1 ?'
. / t. ., )\

./.łłŚł?.4.J't'Ł *H'L( wurt"t(mjejsco1.tość' data)

[1 l Nie'lvłaściwe skeślić.
izi Ni€ do1ycŻy d'ałalności *]twórcŻej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnei ; Zwierzęcei' w tbrnie i

Żakesie gospodarst\ła rodŻ}nrego.

I3l Nie doryczy rad nadŹorczych spółdzieIni ]n;eszkaniowych'


