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UWAGA:
1. osoba składająca ośviadczenie obowjąaDajesl do Zgodnc8o z prawdą staramego i zupehego \łf,pehienia

kaŻdej z .ublyk.
Jeżeli poszcz€gólne rubryki nie aajdują w koD.kletn]n pŹĘadlu zastosowanią nalezy $pisać Jie dotyczy,'-
osoba sk]6ąąca oświad(zenje obol iąŻalajest orfeŚlić prz'aal€żność poszczegóhych skia&ików
majątkoł] cb. doc hodóu i zobo\ rąŻaó do ma]ątktr odJębnego i maj ątku;bjętegJ ]naLtńską wspo]nością

o.! adcŻe! c raja-ko$e oor}cĄ maa*awk.€_l /a9a!:cą
oświadczenie mają1kowe obejmuj€ lów]ież wierz}telloŚci piedęzn€.
W ( zęści A ośńadczenia za} ańe są infomacje jaw]]e' w cźęści B zaś infomacje nicjavne dotycące adr€su
Żamie5^alria sk]adnją.ego ołv acczenie om-ł niej..a polozenia n crucbomości'

2
3

5.
6.

CZESC A

Ja. Djżqj podpi.aly(a). ]l'.i? łL Ą .D': }e q],ę|i.?iś!?.ł .$.vDpL;ź u0sgr
(imiona i Dazwisko omŻ nazłjsko rcdowe)

uroazony1a;..''.ł.!ł 0c
'Ł|p2\JLę.u\?

(miejsce zetrudlienią stanowisko lub fiJ}cja)

po zapoznałriu się z przepisami ustawy Ż dnia 2 i sięĘnia 199] r' o oganiczeniu plowadzenia dŻiałalności
gospodarczej plzez osoby peł ące fu!łcję publicznę (Dz U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r' Nr 11 3,poz' 1I5 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r' NI49, poz. 483, z 2000 r' Nf 26, poz.306 oftz z2ooŻr. NI 113, poz' 984 i NI
214, poŻ. 1806) olaŻ ustawy z d]ia 8 maIca 1990 r' o samożądŻie gmifu}m (DŻ' U. z 20o 1 r. Nr 142, poŻ'
1591 omzz2002r.NI23,poz.220'NI62,poŻ.558,NI113,poŻ'984,Nr153,poz. I2,7 | iNt 2I4,poz.
1806), Żgofuię z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchoalzące w sk]ad małżeńskiej lń'spóLoości
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny|
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I' Zasoby pieniężne:
- środki pieniężre zgromadzone w walucie polskiej: . '.. ' '..l.q9:.qq2 2!

_ śIodki pienięźne zgromadzone w walucie otcej; .... ' ' ' ' ' VlĘ. '. J]a!ł R!)A lY



_ pap jcry waltościol.e: ...'''''..''.l'!]E'.'Po''l' g.l.10':t

' ' '' na kwotę:
II.
1.

2.

3.

udzió, te stanowią pakięt większy niż i 0% udŻiałów w spółce:

Z tego łtułu osiągnąłem(ęłarn) w rolu ubiegb.nr dochód w \łysokości:

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tęgo ł.tufu osiągnąłęĘ(ęłam) w loku ubiegĄr:r dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenięm mieda Przyule:nego dojego majątku

odrębnego) od Skarbu Panstwa, innęj panstwowej osoby pmwnej, jednostek samolządu

tery.torialnego, ich związków lub od komunahej osoby prawDej następujące mienie, które
podlegało zĘciu w drodze przetargu - naLeĄ podac opis mienia i daę nabycia, od kogo: .-.' '. '..

.l\|ę,'' ' Dclt(tY .



Z tego t'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w $ysokości:

_ wspóhie z imJmi o"otu-i .. '...!'iE..... '1$'zi[lt'trl.

z tego łtułu osiągoąłem(ęłam) w roku ubiegbm dochód w wysokości: -.. N_|P.. D'TY-iL 7. '. ' '

vu.
1' W spółkach handlow}.ch (nazwą siedziba spółki): ...'.

_ jestem cżonkiem Żarządu (od kiedy):.. ... .. ' ' ... ' ... '. .. ]Y.lt. '. i\a-Y !.,LY.

- jestem cżonldem rady nadzorczej (od ki.ay):'.......... N] l P-'. 9p-\ Y.c]. Y

_ jestem cżookiem komisji rewiĄnej (od kiedy) ..'.'...Nlę ..q.\'T.Y(lV

2' W spółdziehiach: ......'..''.......'..'V.\ iŁ... ilŹtl sl.Y

_ jestem cżontiem z&ządu (od kiędy): ... . . .'..N iP.'. il4[Yl'.l Y.

- jesrem czJonkiem rady nadzorczejlll'od Ued)l:

3 ' w findacjach prowadzących działalrrość gospodarczą ' . ' ' . ' ' -. lv it. ' . '}".lY.Q:|.t l



_ jes|em członkięm zarządu (od kiedy): .'''''.' -iu) l?...'D91!t{-.1.'

X. zobowiązania pięoięhe o waItości powyżej 10 o0o złotycĘ w tyrr zaciągEięte kęd}'ty i
pożyczki olaz walunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim Żdarz€niem, w
jakjej w}sokości)|
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\- (niejscowość' dara)

u] Niewłaściwe skreśIić.
I2l Ni€ doryczy działa]aości t}twórczej w lo]aictvrie w zalqesie plodukcji rcślinaej i zwiezęcej, w formie i
za&rcsie goĘoda.-śtwa lodzinn€go'
[3] Nie do6'czy rdd nadzorcŻyoh spółdŻie]ni mieszkaniowych'


