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Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana lest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia każdej ż rubryk.

2.

Jeżeli poszcżególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv_

czv".

3.

osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynaleźnośćposzczególnych składnikóW majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-

iątkoWą.

4.
5.
6.

ośWiadczeniemaiątkowe dotyczy majątku w kraiu iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuie róWnież wierżytelnościpieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformaci€ nieiawne dotyczące adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnieńia, §tanowisko lub funkcja)

z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz,483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 onzz 2002 r. Nr 113, poz, 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca ,1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, u, z 2001 r, Nl 142, poz, 1591 oźz z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań.24h tej ustawy
oŚWiadczam, że posiadam tYehedżąee Yr sklad małzeńskiej wspólrgś€i- fiajątł€weFłub stanowiące mój majatek
po zapoznaniu się
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Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne gromadzone w walucie polskiej: . .li.ł..}q.r.,..,.,i!..lJ..... . ..,...... .,.,
środkipieniężne gromadzone

W

Walucie obcej: ...lv-\g ....D].J.Y.c?,){,.,.,..,..,.,.,
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2. Mieszkanie o powierzchni: !ł!§..§9!l(:l.J..
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw",
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m2, o wartości: .!\ł i§. ,D,?T.Y.(

...|ł.i.9....o0-tYcl.Y...

t Y.,.,.... tytul prawny: l(.ti...il§T,V(.? y

............,.........., powierzchnia: ...............,.........,.

Posiadam akcje
.,lil.

lro
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W

społkach handlowych

:{.c.t.tł.

-

naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w społce: ,,,,,..,..,,.....,..,.,,..,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

Wysokości: ......................,..

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, inne,i państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkóW lub od kopodać opis
munalnej osoby prawnej następujące ]Tienie, kt9re podlegało zbyciu W drodze przetargu
- należy
mienia

i

datę nabycia, od kogo: .,,,.N.r6...,..§.3.fY,C.?.1,!...........

V!.
1. prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoScil:

Nr.E....Din1!_}.Y..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:
2. zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać fo.mę prawną i przedmiot działalnoSci1: .,..il.i.Ę......DJI-Y.9.2.Y...............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

Wysokości: ...,...,..,....,...,.....
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W sbołkach handlowych (nazwa. siedziba społki): ....,...,..........

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

...tJ.tŹ...OCiYę; l...

.....,....,....,......

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Sd.,ł.,..Łi....^/...ił] !,l.:t.,........[\.d..L.,.....J.!.,..LL.,.N-lL.rt,.......
jestem członkiem komisjl rewlzyjnej (od kiedy): , ,il.r.€.

...U.J.IY.C.i1........ ...........,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...N..tE....,D.JII.-C-?.{..........,..,.....,.............
2, W społdzielniach:

.._,iestem członkiem rady nadzotcze13 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................,

GMttvavł

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą

3.

...!ł.\ F-,... D
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jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

kied$:

.,..................,.,.,.....

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Mułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............,.....,...,.,.

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innei działalnościzarobkowei llb zaieć. z Dodaniem kwot
uzyskiwanycń z xaziego tytuiu : ł.vł,\!.u D, tv. l§. tr i E,, ../0.}...iit.,.r.l,,D.LN..,....(:t'rcg.il']'.vs....h..,.l.i7.|.ą..!LM
lx.
Składniki mienia ruchomego o wańośQi powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznvch należv
podać markę, model irok pirodukcji): 5ń.tł.,).('ld.J.0,.J.}9.ńJ.l"J{..,.f,Jq§. .t.O:PiA......l.ł ń.....:...2lro..l.,ł..'.

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 zbtych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na iakich Zostafu udziebne (Wobec kooo. w zwiazkU z iakim zdarzeniem. w iakiei Wvsokości): __...._.__.__
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ż na podstawie art. 233
§
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozUańenia woiności.
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Kodeksu karnego za podanie nie-
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dotyczy rad nadzorczych społdżelnimieszkaniowych,
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