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]. osoba składająca oświadczeni. obolviązana.jest do zgodlego z prawdą staramego i zupełoego \rypehi€nia

kaŻdej z rubryk'
JeŻeli posŻczególne nrbryki nle aajdują w ko*retn}m prŻFadLu zastosowaLia. nalezy wpisać .'ni€ doryczy'.'
osoba suadająca oświadczenie obowiąŻ'na jes! okTeś]ić prrłla]earość posŻcz€gólnych składrików
najątkolłych, dochodów i zobowiązan do najątku odręblego i majątl-u objętego młż€ńską wspólnością

U.wladc/eni. maiąrloreoo!]c4 rują*u ł loa;r l ,agralica
oŚwiadczenie mają&owe obejmuje !ównieŻ łier.J'tehości pieuięzle'
w części Aoświadczenia za\łańe sąinfotlracjejałrre' w części B za"ś iDfomacje 

're]awne 
dotycŻące adr€su

Ż5mieszkania składającego oŚwiadczenie ordz miejsca położenia deruchomości'
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(miejsce -Ża1Tudnienja. sranow jsko lub

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sielpda 1997 r. o ograniczeniu plowadŻenia działa]ności
gospodarczej przęz osoby pełniące ńrnłcje publicrne (Dz. U' Nr 106, poŻ. 679, z 1998 i' NI 113, poŻ' 715 i
NI l62, poŻ. 1l26' z 1999 r' Nr 49' paz' 483, zŻo00 r.Nr 26, poz' 306 oftz z2oo2 t NI 113, poŻ' 984 i NI
2l4, poz. 1806) onz usta\ły z daia 8 marca 1990 r' o samorządzie gmitrym (DŻ' U' Ż 2001 I. Nr 142, poz'
159laftŻz2a02r.Nl23,poz'220,NI62,poŻ.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz'127liNr214,poŻ'
]'806), z9adnte z ań' 24h iE trstawy oświadczam' że poŚiadam wchodŻące w skład maŁeńskiej wspóbości
majątkowej lub stałowiące mój majątek od.ębny:

I. Zasoby pieniężne:

2.
3.

4.

ó

cjal

_ śIodki pienięhe zgromadzone w wa1ucie polskiej: ułi dł:/r'łąl'ł''''--^ J J



papiery \^.ańościowe:

na kwotę|
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4.

I.

:::]::'" :''" : :::::: :*-:""",L'P :a)ł:;;^" :',^',::: ::"-:*

udziały te stanowiąpakiet większy niz 10oń uózl'ażółł lł spółce: ../|LłŁ ' d.,-b,ę

Z tego tJ'tułl osiągn4em(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w wysokości:

Ńcje te stanowiąpakiet w'iększy niż 10% akcji w spółce:

Z tego t!.tufu osiąg!ąłem(ęłam) w roku ubiegĄn dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pŻ}łlaleijoego do jego majątk-l

odrębtrego) od Skalbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

tery.toriahego, ich zlviązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, llóre

podlegało zbyciu w drodze pŹetargu - nalęŹY podać opis mieniai daą nabycia, od kogo: "'"''''
..... '' . ' '.' .. ' ' '' ',t.!1 4łźł1r'+g '' '' '



\aI.
1. P'owadzę działahość gospodarcząt2] 1na1eży podać formę prawIą i plz€dmiot działahości): '.. ' '....

_ osobiście....''...' . or* .'d.r.u'
- lvspóbie z im}mi osobatn''''l1*?''.(Ła. Ę.,2/4.''''''''.''.'.'''.''
7 rego rynłu osiągn4łem(ęram) w rol'u ubiegĘ%' pr! cbód idocbód wvysokości: k4..4-ęę

2. zafląó2ag działa]nością gospodarczą lub j estem przedstawicielem, pełnomocnikiem lakiej
działa]ności (Dależy podać {oo9e Pra*ną i przedmiot działalności):

_ wspóhie z imymi osobafir ...']/Lś2...4e3Lę'

\TI.
1' W spółJ<ach handlo1łych (naŻwą si€dziba sp6*j): '1l '/Lś?-

Ćr^r*ż L, Lł
''''''''''''' ; i '

_ jestem czlonkiem zarządu 1oó k:edy y' '. ' /'('Lś4 ' ' 'ę!ęk ą.ył-.
'. . .. .. . . 1 ! t_ jestem cżonkiem rady nadzorczej 1odksdy\: '. ' r1'c{, ' . '('(:!/!':. t

Z tego 6tułu osiągnąłem(ęłam) w rolr:u ubiegŁE dochód w wysokości: ł4. ' '4k!

jestem cżonkiem rudy nadzorczejt3] 1od kied y1: '.ln.c c. ' '4'Ę€?!ł.'.'..'.'''..'.'..''''.'.'.'''

jesremcŻonkiemkomisjirewiz5jnejrcdk'ledy, ''..I.1'4'.'1(Q.l:/r. r''..'''...'''''''''''''..' t/ <'/

Z tego tJtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości| 4!.&.. (kffł8 '. ' ' '.

3. W fundacjach prowadzących działabośó gospodarcŻą:



_ jestem członkiem zarządu (od kied}')|

- jestem cźoŃiem mdy nadzorczej (odkjedy)| ../|?4Ł. '.

VIII. Ia.oe dochody osiągane z tJtufu zatudtrienia lub fu4ej działahości zaobkowej iub zajęó, z
podaniemk-wotuz1skiwan}chzkazdegotytu}u,.''..''/.j'..7at','./'?.'".r'':'{/'ł'a'fl.?ę/zeou
ł 'ąłteł"z kp"lłdLć.l?] € L|4-a' al -

x. składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĄ'cb (jv prz}padku pojazdów

mechadczD}cb Dależy podać marke. model i rok plodukcjj l:'''' Żł4..'4!3 ś'?.

e

x. Zobowiązania pieniężne o wańości poPyżej 10 000 złotycĘ w Ęm zaciągnięte kedyty i
połczki oraz warurkj, najakich ŻostĄ udŻięlone (wobec kogo, w związku zjakim zdalze iem, w
jakiej wyroko)ci)| . l,Lł- ' ((ą4€
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zwieźęcej' w folroie i

\,

u] Niewłaściwe sk]eś[ć.
[2] Ni€ dob'ozy działalności w}twórczej w rohictwie 'w zalaesie prod kcji roślinn€j i
zalaesie gospodarstwa.odzinnego.
[3l Nie dotyczy lad md_zolczych spółdŻieini mieszkado\łych.


