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Uwaga:

1. Osoba składająca cświadczenle obowiązana']est do zqodnegc z prawdą, starannego
i zllna]
1^,]^_]
l,-;^^l
t 4u1;ęallcao wypełni,onia - kazde;

^..]^-_,.]_
z- rubryk.

2. Jezeli PoszczegÓlne rubrykr nie znaldu;ą w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisać "nie dotyczy''.
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest
określić przynalezność
poszczegóinych składników majątkowych, dochodów i zobowrązań OÓ majątku
odrębnego i ma;ątku ob;ętego małzeńską wspolnością ma;ątkową.
4. ośwradczenie majątkowe dotyczy ma;atku w kraju j- za granlcą.
5. OŚwiadczenie ma j ątkowe obe_-lrruj e rcwni eż wterzyt,elności pienręzne.
6, hI częŚcr A oŚwradczenia zawarte sa infor:nac]e ]awne, w części B zaś informacje
niai:l"lna
n,
llręJowllę
uotYcZące adresu zamieszkania składającegc oświadczenie oraz miejsĆa
połczenia nieruchomoścr.
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sce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)

Po zaPoznaniu się z Przepisami i]Stawy z dnia 2L sierpnia 1991 r. o ograniczeniu
Prowadzenia dzrałarnoŚci gospodarc7ęl przez osoby pełniace fun]<c]e publiczne (Dz. U.
Nr 1C6, ?aZ. 6-79, z l99B r. Nr ii3 t poż. 115 l Nr 162, paz. tlŹa, z 1999 r. Nr 49,
PaZ. 4B3, z 20Ca r, Nr 26, pCZ, 3a6 oraz z 2aa2 r. Nr 113 l paz. 98Ą i Nr 214, paz.
1806) oraz ustawy z dnia B marca L99O r. o samorządzie gmlnnym (Dz. U, z 2aOi r.
IĄ2, Poz. 1591 araz Z 2002 r. Nr 23, poz. 22a, Nr 62, poz. 55-B, Nr 113 t poz. 9B4, Nr
Nr
l trf
a]l
l5J, POZ. .)-Z/L
r Nr 214, PaZ. 1806), zgodnie z art. 24h te1 ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skiad małżeńskie; wspólnoścr majatkowej 1ub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięzne:
- środkr pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
19000 zł
F.ęp.ę.}"ł 9. 9 1tl.ą.1 .ą.!..Ę.-o.T ą . małzeńska
9.
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- środkr pienięzne zqromadzone

- papiery wartościowe:
na kwotę:

w walucie obce;

nie dotyg?.y....,
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o powierzchni: (dom w budowie)..14.1..m',o wartości z2200OOzL (na dzień 3l .L2.201-7!
tytuł prawny: w}asność- .T.ęp.9.łłł9.śę..pg:.ą.!.Ę.ę.ttą..*3ł.?F.;1.9.Ę.ą
2. Mieszkanie o powierzchni: ..ni..e..{9*9.?y.. m2, o wartośc

],.

Dom

tytu}

?

prawny

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: __n_i.e-.._{ę!_ygzy.._
o wartości_:
rod za) zabuCowy

powierzchnj_a:

.

:

ITT.
posiadam

udziały w spółkach hand}owych - nalezy podać 1iczbę i emitenta udziałów:
nie dotwczv

udzialy te stanowią pakiet wrększy niż IOż udziałow w spółce:
Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubie9łym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę

i emitenta akcjl:

nie dotvczv

akcje Le stanowią pakret wrększy, r\Lż iC,.:

akc-1

i w spcłce:

Z tego tytulu osiąqnąłem(ęlam) w roku ubieqłym dochód w wysokości:

z wyłączeniem mienia przynaleznego do 1ego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialneqo, ich związków 1ub od komunalne; osoby prawnej następujące mienie,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat-ę nabycia,
od kogo:

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,

nie doŁwczw

VT.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcza: (nalezy podac formę
dz i a ł a 1 no śc i ) : "....+.+.ę...4g 9x9.?y...........

prawną

]_ przeCmiot

- osobiśc
- wspól:ie z lnnyml osooani
Z teqc; tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:
2. Zarządzam działaLnoścj_ągospodarczą Lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzra}alności (nalezy podać formę prawna i przedmiot dzia}afnoścr):

- osob_ści e

.

- wspolr:i e z innymi osobami
Z tego tyi-ułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieglyn cccićc li

v,,1,,sokoś.r,

VII
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkr): . nie.- Qclyęąy .
"

_.

- jestem członkiern zarządu (od kiedy):
- jestem cz}onkiem racly nadzarczel (od kredy):
- jestem członkiem komrsji rewizyfne) (od kredy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.

W

spółdzielniach:

- jestem członkiern zarządu (od kiedy)

:

- j"=;"; .rr".'ir"'- .";; ;;O zaTcze r"a Ol"av'
- jestem członkiem komisji ,"rir|J"":

'"O

:
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z Leqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
3,

tr{

w wysokości:

fundacjach prowadzących działalnośćgospoclarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczel (od kredy):
- jestem członkiem komisji rewizyjne1 (od kredy):
Z teqo tytuiu csiągną}em(ełarrL) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VIII.
Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot, uzyskiwanych z każd,eqo lytułu:

TX.

Składnikr mienia ruchomego o wartości powyzej 10.0OO złotych (w przypadku po;azdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji:
...Ę.TĄ_T...Ę}ł}§9...?.g.1.4...-..9199.9.ł.ł...:...1+.39T}9§.9...:...{9p9łł}9.ś.Q...ry.+.j.ą|Ę9]yę..lltą.+.z_ę.q9.Ęą...........
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x.
zobowiązanra prenięzne o wartościpowyzej 1o.ooo
zLotych, w tym zaciągnięte kredyty
i PoŻYczki oraz warunki, na jakich zostały udzie]-one (wobec
kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w Jakiej wysokości:
5r,ę,9xg"łlłp-9!ę9-ĘłY.-!Y-.P-§9--ł-ąę*ągl}+ę.ęy..ly..?91,Q..ręĘg..tl*-.Ęrrg§ę..9§99.9.9..łi..lgpg}*s..=..+*łgg+]!ę
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1 Kode ks Ll
Powyzsze oświadczenie skladam świaciomy(a), iż na podstawie art, 233
karnego za podanie nieprawdy Lub zaŁajenie praway grozi kara pozbawien a wCLnoścj
"
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Niewłaściweskreślić.
Nie dotyczy dzialainości wytwórczej w roinictwie w zakresie produkcji roŚlinnej
i zwterzęce1, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rar), nadzorczych spóldzrelni mieszkaniowych.

