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1. osoba składająca oświadczenie obowiąanajest do Żgodnego z prawdą staGnnego izup€łnegowypełnienia każdej z rubryk'

2. Jeźeli posŻczególn6 rubryki nle znajdująw konkretnym prŻJpaclkU zastosowania' naleźy wplsać !q!9dotvczv".

3' osoba składająca oświadazeni€ obowiązanają9t okr€ślić prżynależność poszczególnych 5kładnlków
.Tll1Ł"]l_il_dl!l_"dów i zobowiązań do m;jątku odĘbneóo i majątk; objętego rnałźeńskąwspolnosclą maJątkową'

4 ośwladczenl€ o stanlo majątkowym dotycży majątku w kraju l za gran|cą.
5. oświadczenle o stanlc maiątkowym obejmuie również wierzyt€lnoścl pl6niężne.

" ::_ę::'^1*:j_=enia zawańe są informac.iejawńą w cŻęści B zaś informacje nlejawne dotycząc€
aonesU Żamlesżkanla składając€go oświadcŻenle oraż rni6jsca połoźenia nleruchomości.

czĘŚć A

--Js, niŹej podpisa1y(a)' 
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urcdzony(a)

Żz

{ńi€jBcezatrudnlsnlą slanowisko lub funkcJ')

po zaPozndnlu sięz'przepjsami ustawy Ż dnia 8 marca 199o r. o samożądzie 9minnympoz.^1591 oraz z 2002l. Nr 23, poŻ. 22o' Nr 62, poz. 558' t'tr t t e, poz. seł,-t tr ls's,
1806)' Żgodnie z ad.,. 24h tej uslawy ośMadcŻam' że posiadam wchodzące w skład
rnajątkowej lub stanowjąc€ mój majątek odrębny:
t

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1271 i Nt 214, poz.
małźońskioj wspólności

śrcdki pieniężne zgromadzone W wa|ucie obcej:

- papiery WartościoweI

na kwotę:
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2' M|eszkanleo powierzchn': 
..a-.*....t./*.'I.-'.,''ł.',r'.'.... ".]'' o Wartości: . '' .......-._

rytuł prawny: -;/--/--
3

o wańości:

'1' Posiadam udziały w spółkach handlo\łryci z udziałem gmlnnych osób prawnych lub
pŻedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW|

udziały te stanowią pakiet większy niŹ 1o% udziałów W społce:

tI

Z tego MUłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wy"okoś.i --*"rŁ-^'i;v;;:^*
Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

ztegoMułuosiągnąłem(ęłam)WrokuubiegłymdochódWwysokos"i,.-mz_eo."la)łq*^

tv.

1' Posiadam akcje w spółkach
przedsiębiorcóW, w których

handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emiienta akcjiI
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a.cje ie stanowią paliet\Ą ększy niz looo akcj \Ą soołce| nl . ' r' /', '
'I /r

z tego $łułu osiągnąłem(ęłan'] ) W roku ubiegłym dochód W wysokościI

2' Posiadam akcje w innych spółkach hand|ou,ych - należy podaó liczbę iemitenta akcjiI

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W Wysakości: &i-

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek' z wyłączeniem mienia przyna]eżnego do.iego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teMońalnego, ich związkóW lub od komunalnejosoby prawnej następUjące mienie, któ16
pod|egało zbyciu w drodze p.zetargu _ należy podać opis m]enia i datę nabycia' od kogo:

vl
1. PrcWadzę działalność gospodafczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-wspólnie z innymi osobami]

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubłegłym przychód i dochód W Wysokości: -a'ę ,/5 f-,2,.'
"*-"-* -?r^-'/vv

2' zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnlkiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

_wspólnie z innymiosobam| /Ż'€

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości:
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W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki /
' .''''ł'1'L'''''.''"k2''[''7' -i.,/''.'''...'.''''.''.''''.'.'.'.' .''''' ''' ''''''.. '..'''.'''' ... . .-.-: J_ -."._".
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-jeslem członkien rcdy naozorc.,e_ (od kiedy )| n, p ' :/ł 1," ^ , '

z tego Mułu osią!nąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v t

Inne dochody osiągane z lytułU zatrudnienia lub innej działalności ZaIobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaŹdego MułuI

D(

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 ooo złotych (W przypadku pojazdów
mechanicznych naleŹy podać markę' model i rok produkcji)j

X
zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięie kledyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zosialy udzielone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem' W jakiej
wysokości): 'rrrn.f
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Pow}ższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie an' 233 $ 1 Kodeksu kamego za podańe nielrawdy
lub z&tajenie prawdy grozi kam pozbawienia wolności.
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