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UWaga:
1.

osoba. składająca ośWiadczenie obowląana jest do zgodnego z prawdą, starannego

każdej z rubryk.

2. JeŻeli

poszczegóho rubryki nie znajduią

W konkretnym

i

zupełnego wyp€lnienia

płzypadku zastosowania, należy Wpisać ,,nie dotvczv''.

3. osoba. skladająca ćwiadczenie oboxriązana iest określićpżynależnośćposzczególnych składników maiąt-

kowych, dochodóW izobowiązań do majątku odĘbnego
iątkową.

i ńajątku objęlego miłłeństą wspólnością ńi-

oświadczenie majątkowe dotyczy marątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również Wierzytelności pienlężne,
4.

A oŚwiadczenla uaw€rtg są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

6. W częŚci

czĘŚc A

(miejsce zatrudnienia, slanowisko lUb funkcja)

po zapoznaniu się

z pżepjsami ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności9o_

spodarcze.i przez os_oby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz.679, z 1998 r. Nr 113, póz. 7,15 i Nr 162, póz.
1126, z 1999 r, Nr 49, póz. 483, z 2000 r, Nr 26, póz, 306 oraz z2OQ2 r. Nr 1,13, póz. 984 i Nr 214, póz. 1806) oraz ustawy z
dnla 8 marca 1 990 r, o samorządzie gminnym (Dz, U. z 200'| r. Nr 142, póz. 1591 olaz 2 2oo2 r, Nr 23, póz, 22o, Nr 62,
PÓz 558, Nr 113, póz.984, Nr 153, póz. 127'| i Nr 214, póz, 1806), zgodnie z ań, 24h tej ustawy oświaączam,że

posiadamWchodząceWskładmałżeńskiejwspólnoŚcimajątkoWej@4ł
''
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ZaSoby plenlężne:

-

-

środkipienĘżne zgromadzone w Walucie polskiej:

środkipieniężne zgromadzone
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Walucie obcej:
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1,Domopowierzchni:,,/,.(r,J-,.,.,,r',owartości:}JJ,J#,tĄ;l
2 Mieszkanie o powierzchni:.,,.:.,. m2, o wartości:...,,,. - ]
i
3, Gospodarstwo

rolne:

rodzaj gospodarstwa:,.,,.,,,,,,Ąłr.(.,.,, ..1;
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tytułprawny:,.,*.1l*,.,Hś}).l1?2q-_
§tuł prawny:./.l+.e. d ł]ĆlłUr",1.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W roku ubiegłym pzychód
,J. lnne nieruchomości:

-

powieżchnia:,.,,.,,

i

dochód

W

Wysokości: .....,.,,.............

<.

lll.
Posiadam udziały W spółkach handlowychi-naIeży podaó liczbę i emitenta udziałóW:

},1

U

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W roku ubiegłym dochód

W

Wysokości:,,..........,....,.,.,.,,

lV.

Posiadam akcje W społkach handlowych
,lll

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

:]_ o

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości..,.,,.,.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jąo majątku odrębnego) od skańu
[)aństwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samoźądu terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej
osoby prawnej następu.iące mienie, które podlegało zbyciu W drodze pżetargu
należy podać opis

-

...)

a

l.

Prowadzę działalnośćgospodarczą' (naIezy podac formę prawną i pźedmiot dżiałalności):

(]d
-

Wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W roku ubiegłym przychód

i

dochód

W

Wysokości:..,...,.........,...,.

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pźedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(należy

podać formę prawną i pzedmiot działalności):...,..,..,

Jl

-

Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W roku ubiegłym przychód

i

dochód

Vll'riĄ

1

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .,,.,.,..,,.,.IŁł.

W

Wysokości:..,...,,,,.,...,....,.

t ....Jr.l2Ut2

jestem członkiem zażądu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):.,...,....,,
jestem członkiem komisji rewizyjneJ (od kiedy):,,,,,.,,,,,,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód
2,

w spółdzielniach:,,......,...,..^.l,tt

,

W

Wysokości: ..,..-...,.........,..

Jilq2

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,.,,..,,...,..,..

jestem członkiem rady nadzorczej' 1oo tieoy1,,,,,,,.,,.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):....,.,,.,..

Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ..,.,................,

Vlll.

lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
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składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ,l0 000 złotych (W przypadkU po.iazdóW mechanicznych należy
lJ^

Ł

1

,_1o

łr,rc,ł"_ą

UaJ

x.
ż:obowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki, na
]akich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku

.i,9^.9 ..

Z

jakim zdarzeniem,

JJł*ta+l

W

jakiej Wysokości):

czĘsc B

Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.
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WytWórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinneji żWieźęcej,W formie i

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

/ńrru^ia
(podpis)

<]i

l/

ll l{j

zatref sos/obfi{ga

