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1. Osoba składająca ośTviadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypehienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastoscwania, należy rrpisać "nie
dotvczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}łeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6.-' cnęści A oświadczenia zawarte są informacje jawnen w cręści B zaś informacje niejawne do§czące
ud"..,,r."u-ieszkania skJadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(llic.jsce ząfirrdnielria_ stanowisko lub fullkc,|a)

po zwoznaTriu się zpt,zepisarni ltstarł,y z,Jnia 21 sielpnia 1997r o ogranlczeniu prołvadzenia dzlałalrrości gospodarcze_j przez
osoby pełniącę funkcie publlczne (Dz, LT, Nr 106, poz.679, z l998 r, l{r ll3, poz. 715 i Nr 162.poz,1126,z t999 r, Nr 49.
poz.483,z200Or.Nr26,poz.306oTazz2002r.Nr1l3,poz.984iNr214,poz 1806)oTazustawyzdnia8marca1990r
o s"-norządzie gminnym (Dz tJ. z 200l r. Nr l42. poz l59l orazz2Oa2r. Nr 23, poz 22a, Nr ó2. poz 558" Nr 1l3, pclz. 984.
Nr ,3, poz. 1ż11 l Nr 214^ poz. 1806), zgodnlę z all,. 24h tej ustarvy- oświadczam, że posiadam wchcldzące w skład
małżeriskiej wspólnoścr malątkorvej lrrb stanowiące mó; majątek odrębnv,

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ........ł!.l.ł.. ,.dafu rry



II.
l. I)onl o powierzchni,. ....l.q.i.'., m2, o walto srr,4?.,.L..(!ll.(t...twrłprawny: ...,.l!ł.P.d-fu{.tn.tN?śę.'..,.....,.....,...

3. Gospodarstwo rolne:

ł).,,..N,ł,łó.,tI:/.tft.tl:ęś..(.'.,...t.,...fr!.u.?,{,i9ź.fr.......(a.u,aH.t ..,.,ę(.Ę.(,ft:...

III.
Posiadarn udzialy w spółkach handlowych - nalezy porlac liczbę i emitenta udziałów.:

łt !.Ł..,.......,de Q cłg

rrdziały te stanowią pakiet większy l:liż Wań udziałow w społce:

Ztega tytrrłu osiągnąłem(ęłarn) w roku ńiegłym doclro<l w wysokości: .,...",.,.... :',/:|.:t......,.!..l.,t,.t.t,ł.c.:ł.:I,./

Iv.
Posiadam akcie rv społkaclr lrandlowyclr - nalezy pcldać licz-bę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet lviększy liż 10oń akcji w społce:
rlllb otaht cłu"""ź""":r"

Z tego §,tułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym docliód w wysokości: ,.....,.,.... ,.....&,!(...,,.d.a!:trr.ł.r.9r

v.
Nab-vłem(am) (nabYł nroj małżonek, z wyłączeniem rnienia przynależnego do jego majątku oclrębnego) od Skarbrr
Państrva,, irrrrej PaIishvowej osob5, prawnej, jednostek sanlclrządu terytorialnego, ich zrviązkórv lub ocl kornunalnej
osobY Prawnej następuiące mienie, ktore pocllegało zbyciu w clrodze przetargrt - nalezy podac opis mienia i datę
rrabycia" od kogo:



vI"

l . Prclwadzę łJziała]ność gospodarcz ąŻ (naleZy podac fbrmę prawlą i przedrniot działalrrości): , . .

fuUcpq

7,tego tytrrłu osiagriąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i clocłrod rv lvysokclści: ...,.........

2. Zanądz,aln ciziałalnością gosprrtlarczą lub _jesterrr przedstarvicielenr pełnomclc1-1ikienr takiej działalności

- osobiście ....,.0lt9_.... dP.Ur.?Y

- wspolnie z innymi osobami .......,,,.,.ftl?..,..,. Ufr(.rra.r4

vu.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki): ........(.rJ,!ę... dekd&gr

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,......,.....4!.t.ę.......,P.!.qa.&.q.

- ję-_-m członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ."".......łl'l.łe. drfutrgr

Ztego tytlrłtr osiągnąłem(ęłam) w roku trbiegłl,m dochód w rvysokości: ..,.......... ..,. ....tr.'.!:i. ąęfur..?y

2. W społdzielrliach:

- jestern człclnkiern zarzątlu (od kiedy): ......... .4fl.|.e. ... . ., dr.ąr..ry

- jestem członkiemrady nadzorczej3 (od kiedy): .,.,.,,,4l,Q.. dęb&Y

- wspólnie z innymi osobami ...,../.nń."... de!Y:r*.t1

Ztego§itułuosiągnąłem(ęłam)wrokuńiegłymdoclródwwysokości: ,,............,.,...fll.(..,.,..Cr..Qtłr7



3. W fundacjach prowadzącyclt działalnośc gospodarczą:

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ,. /fr.t.{..,., , . dU.ĘCłY,

Ztego tyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku irbiegłym dochód w wysokości: ...,...,.,... ..._. j.,.,t........,(.!.r. /.lt,łt:7,

vIlI.
Inne doclrody osiągatle z tytłtŁr zatrLrdnienia lub innej działalności zarobkowej lrlb zajęc, z podaniem kwot

Ix.
Składniki mienia nrchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĘ

....... . ł(,.a.Dft,..... rfr.O.tft. .........,{rłŁ,,...płłą(., 4-do{"""",/"""",

x.
Zobowiązarria pieniężne o vvartości powyżej l0.000 złotyclr, w tynr zaciągnięte kredyty i pozi,czlii oraz lvvarunki, na

iakich zostały rrdzięlone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzenietrr, w. jakie1 wysoi<ości).

_m!ę d:zĘcrę

z tego tytułLr osiągrrąłerrr(ęłam) w roku Ńiegłiłn dochód w wysokości: .




