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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdą z rubryk.
2.Jeżeliposzczególne rubryki ńe znajdająw konkretnym prrypadku zastosowania,należy wpisaó ,,nie dotyczf'.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przytależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotycźy majątku w kraju iza granicą.

5, Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczęńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczeńe oraz miejsca położenia nieruchomości.
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I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzonew

Qniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisałrti ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2076r. poz. 446 ze zm.)
zgodtls z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze Bosi śei

saj+k€łldJllb stanowiącej mój majątek odrębny:

środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: rh,,ć ot^O\w1
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- papiery wartościow:. naQ e"! Y

..... na kwotę

II.
1. Dom o powierzchni, .fit',ł..OŁ*fuqĄtrd'o wartości: ...tyfuł prawny:tjil
''-:1::i-:::-::*.8?,:{.;§i,:l:,I:::i3*..ffi.'F"Tip::W

3,Gospodarstwo rolne: rhd, o[o }11 *.1
rodzajgospodarstwa: ............. U t}

rodzĄ zńudowy:

tytuł prawny:

Ztego tyh]fu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............
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ldziały te stanowią pakiet większy niż I)Yo udzińów w spółce.,

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

akcje te stanowią pakiet większy niż l)Yo akcji w spółce:

Ztego tyrułu osiągnąłan(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

V.

Nńyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiryków, komunalnej osoby prawnej lub zwirykl metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetarga-należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

***3CY

l,,
1.Prowadzę dztałalnośc gospodarcz ąŻ (naleZy podać fo.-ę prawną i przedmiot działalności):..i.l*ut,,§li'i'tł,

,ł

- osobiście

- wspólnie zinrrymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyńód i dochód w wysokości: ............
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Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...].I..]..*L..Pa,

Posiadam akcje w spółkach handlowyc h-na|eżypodaó |iczbęi emitenta akcji: .. . ffJi....OLCłV
."J-ry



Ztego tylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

Ztego tyh]łu osiągnąłan(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. w spółdzielniach: f}t.U OŁa MCr^ł/_
-jestemczłonkiem zarządu(odkiedy): . U 0

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrr dochód w wysokości:

];"T* ]"j"iJ*,"*.1l;::,jil]*: ::*: n** d^B BY
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.

Irrnę dochody osiągane z tyhsłu zatrudńeńa

kwot uzyskiwanych z każdego tyrułu:

1ń innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

( Cl,Ol, łc.l}d-- ffi, l1o,&lo[l

f]'n- l

2. Zarządzarrl dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, _ pełnomocnikiem takiej

dziaŁalności (należy podać for-ę prawną i przedmiot dziŃalności): ...

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami .....,.

vII.

1 .W spółkach handlowych (nazw a. siedziba spółki) :

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

.śc



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

000 złotych (w przypadku pojazdów

(n\t gtota uNU0

x.

Zobowiązańa pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągntęte kredyty i pożyczkł oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związlll z jakim wydarzeniem, w jakiej
wysokości):
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a ), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podunie nieprawdy lub zaĘerrie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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l Niewłaściwe skręślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rol,nictwie w zakresie produkcji roślfunej ł zvłierzęcel w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielrri mieszkaniowych.
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