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l' osoba Składająca oś\łiadczenie obowiazanajest do zgodnego z pralvdą, Stalannego i zupełnego w}pelnienia
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kżdei z rubr-!t.
JeŻe]i poszczegó]ne rxbl1'ki nie znajduią w konketnym przypadku zastosorvania, na]ez-! $pisać 

'.nie 
dot}czy"

osoba składajaca oświadczenie obowiązanajest określić prz}naleŻność poszczególnych składników
majątko$'ich. dochodów i zobo\łiązań do ma.jątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspó]noścją

o's dd.''e l e ndjąlkose doq.4 nJ.]tkJ q Va_L i /d gfuni.,]
oświadczenie ma jaJkowe obe]mu je równieŻ wierz-ateIności pienięare.
W cŻęści A ośwjadcuenia zawane sa infbnnacjejawne. w części B zaś informacje niejawne doryczące adresu
ŻamjesŻkania składającego ośwjadczenie oraŻ miejSca połoŻenia nieruchomości'

CZĘSC A

]a, niżei podpisany(a),

urodzonv(a) 6płał*ę&.

2.
3.

5.

6.

po zapoznanirr się z przepisami usta\ł1 z dnia 21 sierpnia 199? r' o ogranicŻeniu prowadzenia działainości

gospodarczej przeŻ osoby pełniące ful1kcie publicne (Dz' U' Nr 10ó" poz- 679, z ]998 r- Nr ] 1]. poz' 7l5 i

Nr I62" poz. I I26, z 1999 r. Nr 49. poz. '18i, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz 22002 r. Nr 113, poz. 984 iNr
214' poz' l806) oraz usta$y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 200] r' Nr l42, poz.

159I oraz z 2002 r. Nr 2i. poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 98:1, Nr 153, poz. 1271 iNr 2i4, poz.

1806), Żgodnie z art' 24h tej usta\t}' oświadczam, że posiadam wchodzące *, sk1ad małżeńskiej *,spólrtości

nrajątkowej lub stano$'iące mój majątek odrębn!'I

l. Zasoby pieniężne:
- środki pięniężne zgromadzone w wa1ucie po1sklej: . '. ' 4.Łł.Ł '..

.ł L :' .1Q.t'.',14*j,,.'/|4
cffiLh1: sz&e!

eh"ę
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irodl i pienieżne zgromadzone rł \Ą dltlcie obcej |'''' 4/"d.''.d4y z2r/.
J!



paplery wafiosclo\\'e:

II.
1.

ac':cŻhę:erilśrI,l uJ,,i,jlo\\: ' '. '.]'. ' '. ' '.Posiadam rtdział"v rv spółkach handiovyc

tr l ul prarł nr : .''.''.''.''''.''.'..''.''.''.?!'!<-''
III.

udział}' te stano\ią pakiet qiększy niż ] 0% udz:Ąłóvł 9i spółce| .. ' ź1śł.. .

Z tego t).tułu osiągnąłem(ęłam) u' roku ńiegĘm dochód rł' rvysokości: 1|.,kŁ'. '

v.
Nabyłem(am) (nabył mói małżonek. z rł'lłączeniem nienia pżynależnego do jego majątku

odrębnego) od skalbu Państwa. innej panst\ł'orł,ej osoby prarmej, jednostek samorządu

ter)'to alnego. ich zrł,iązkólł'lub od komunalnej osoby prarłnej następujące mienie, któIe

pod]egało zbyoiu rł,drodze przetalgu-na]eŻ\podacopismieniaidotęnab\cia'odkogo: ..'..'..'
''''''' ''.'' ' ' ' 1LLL( ' ' 'dłzĄ;ł+ł '. ' '. ' '. '.. '_vn



vI.

2. Zatządzam działalnością gospodarczą lub.jestem przedstalr icieJem. petnomocnikiem takiej

_ osobiscie..''.'.''' ,l*ę .!r;błu". '. '. '. ..''. '. '.'.... ..

ok hł"ł'zł\ĄspÓlnle/!ru])n)lotobalnl''/.l:?|*'''''''.ł....'4'''''''''.
Z tego t)'tuhl osiągnąłem(ęłam) rł'roku ubicgĘm przychód i dochód w wysokości: .źk'Ł.4ł7:1?U4

d', ialalnoćci rn:'eż) oodac fon.]e pmsn1 i pr..edmiol d/ialdl_^'ci):
ÓŚohilcie ' ' ' ' '. ' ' ' '. ' ' ' ' ' ' '/ Ł'e' ' 4p7rr?' '' '' '

2,";",tiil ",t;e;;i".ir*i*."1" "ti;;il ;;; ; ;".; i.*,, *' a-i o* .

_ jestem ozłonkiem z.l.Żądn (.ad kiedy)'... 'futl*. 4r."*

j"',.," 
", "*". *".inf ."" i^i""i ,". i . i', '"t' ,i.?.4.. ..

' ' '. ' '. '.. '.. '.. '.. '. ' '. ':
Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłan) lł' roku ubiegłym łlochód lr rł1 so kosci: . ałł- ' .dQ.ezy ' . . ' .

;.';oil''"il;;, i;' (!łr/r!3

_ jestem członłiem zarządu (od kiędy): -łtłł.. ab.fuę

_ jęsten członkiem komisji reu'iz1'jnej (od kiedy):

',";;i;il",t;e;;i"-ir*l*."*"**głymdochodrłw1sokości: 
ź(t!'.'dśr?ż/#.'..

3. W fundacjach prou'adzących działalność gospodarcza:



- jęstem człoŃiem komisji rewiz1jnej (o d kier.1:..4l{4''..d'ęhę.

Z tęgo t}tułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód w *1sokości: 'ł'' ''

lub zajęć. z

IX. Składniki mienia ruchomego o waftości powyżej 10 000 złorych (w przypadku poiazdów

mechari.nr}ch n.lei) ooda. *drle. modęl i roĘrodL,lcIil: ,Ik a(*,b'rf

x' ZobowiąŻania pieniężne o wartości powyżej 10

poĄczki oraz lł'arunki' najakich został1' udzielone
000 złot'vch. \\ tym zaciągnięte kedyt1'r
(\'obec kogo. w z\liązku z jakirn zdarzeniem, rv

iakiej ul.6L9-ę;1 ' /a+e '''dafu*4.xr-



(podpis)

lr] NielvłaŚciwe skeŚlić'
|2] Ni€ doryczy dziala]ności wylwórczej w ro]njctwie w zakresie pfodukcji .oś]innej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
13] Nie dotycŻy rad nadŻorcŻych spółdzie]ni mieszkaniowych'


