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1. osoba składająca oŚwiadczeniMbowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zriajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na\eŻy wpisac ,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oświadczenie opowiązana jest określić prz.vnależnoŚć poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobo|łiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majatkową. 'J

'v 4' oświadczenię majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie maj ątkowe obejmuje równięz wierzytelności pienięzrre.
6. W części A oŚłviadczeniazawarLe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składajacego oświadczenię oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanitr się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia działalności

gospodarczej przezosobypełniące funkcjepubliczne(Dz. U.Nr 106, poz.679, z1998 r.Nr 113, poz.715 i

Nr 162' poz'11Ż6,z1999 r.Nr49, poz.483,z200a r'Nr26, poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
214,poz.l806) oraz ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. zŻ007 r. Nr 142, poz.

159l oraz zŻ002 r. Nr23, poz.Ż20,Nr62, poz' 558,Nr i13, poz.984,Nr 153, poz.1271iNr214' poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skłtt'małżeńskiej wspókrości

rnajątkolvej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ... ...
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1" Dom o powierzchn 1, ... AlQ m2, owartości: .., J'pp'.OoQ tytułplawny: .'.'.; 

'Ż. Mieszkanieopowierzchni: ....-..'..'ffi2,o wartości: '...-'. ... tytułprawny: ilasąg4
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .. .--.... powierzchnia: ... -.

tad.ełtaW

handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałów r,v spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

IV.
Pos|adam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta akcji:
. /tL.tP,. . pO%AdAW.....

I

akcje te stanowią pakiet większy ntŻ 1'0Yo akcji w spółce:

Z tego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . .

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia ptzynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostetsamorządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalne.j osoby prawnej następujące mienie' ktore
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:**Tru: : :



VI.
1. Prowadzę działalność gospodarcząIz] 1na1e4 podaó formę prawną iprzedmiot działalności): ',"".."..
..t{lĄp,. Y^Mą

osobiście
wspólnie z iwrymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: '.'.

2. Zarządzam działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

1"i:ff::lJ:"::1 ::'::"'-: :::::i' ::::::::::".'::::l 
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''vspólnie z irrnymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

osobiŚcie. ....v. '

VII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ..^I*' Mq

...v..r.
jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

*

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . .

2" W społdzięlniach: 44fu apląąą4J
jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso_kości: ..'

; 
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jestem człoŃiem zaruądu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):'

Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..

WII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub zajęc, z

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości połłyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, rnodel i rok produkcji): ..
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Powyzsze oświadczenię składam
podanie nieprawdy lub zatajenie

świadomy(a),lż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
prawdy grozl' karc pozbawienia woiności.

.ęót'd .. ,. d'n[a,. . .L3..oh.Qpl k,
(miejscowoŚć, data)

[ 1 ] Niewłaściwe skreślic.
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakresie produkcji
zakręsie gospodarstwa rodzinnego"

[3] Nie doąvczy rcd nadzorczych spółdzie lni mieszkaniowych.

w formie iroślinnej i zwierzęcej,


