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Uwaga:

1- osoba składającaoświadczenie
kazdej
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą starannegoi zupełnegowypełnienia
z rubryk.
2. JeŻe|iposzczegÓlnerubrykinie znajdująw konkretnympzypadku zastosowania,na|eŹywpisaĆ,,niedotyczy'''
pzyna|eżnoŚćposzczegó|nychskładnikówmajątkowych,
3. osoba składającaoŚwiadczenieobowiązanajest okreś|ić
dochodówi zobowiązańdo majątkuodrębnegoi majątkuobjętegomałieńskąwspÓ|nością
majątkową.
4. oświadczeniemajątkowedoĘczy majątkuw krajuiza granicą.
5'

pienięzne.
oświadczeniemajątkoweobejmujerównieżwierzyte|ności

6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacjejawne, w częŚci B zaś informacjeniejawnedotyczące adresu
zamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oraz miejscapołozenianieruchomości.

czĘŚcA
Ja,nizejpodpisany(a),
'.}A.IL fiA.B"A.'...F-hrA..''..
'KŁ'A5-K"{!

(imionainazwisko oraz nazwisko rodowe)

n I

}4.va.

urodzony(a)
'.'..Q-'1."''..'\.L...'.'.A.l&.W,,.,,.,.'.'..............w
.'....'.''..K.a"ĄP-r.'axt
.eĄ.ę.fl

. ?..u-h.l..l.c..ą
.r'I.^ *)ła.'..A..........P'oD.-S..IA.hl.p-il.ł.......
.'l'v....'.'b.ąx,t,tiłIp.rJ.r.E.
(miejscezatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadziała|ności
gospodarczejprzez osoby pełniącefunkcjepub|iczne(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 2OOOr. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz' 1591 orazz2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),zgodniez art.24h tej ustawy
oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące W skład małżeńskiejwspÓ|nościmajątkowej|ub stanowiące mój majatek
odrębny:
t.
Zasoby pienięzne:

- Środkipienięzne
gromadzone
w wa|uciepo|skiej: *,^e
- środki
pienięzne
gromadzone
w wa|ucieobcej:
- papierywańoŚciowe:
na kwotę:
il.

1.Domo powierzchni.la.{Ż...'d<'tiaĄ....'',
o wańoŚci:

Ur

2. Mieszkanie
o powierzcnni:nłvr,Ł...Jabu{OyĄ''''m2,o
wańości:

0d

3. Gospodarstwo
rolne:

rodzĄgospodarstwa:....'rno,L.
dotn:w,l
o wańoŚci:
.0 |

prawny:
..'.'.'tytuł
prawny:
.'..............tytuł

pzychód i dochÓdw wysokości:
Ztego tytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
......'..'.'.'...
4. InnenieruchomoŚci:
powiezchnia.'.'''..'.yi,,Ł d*.t,.'4ł1Ą.

1il.
- na|eiypodać|iczbęi emitentaudziałÓw:
Posiadamudziały
w spółkachhand|owych
q

udziały
te stanowiąpakietWiększyniŻ1Oo/oudziałÓw
w spÓłce:

Y

Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)w
rokuubiegłym
dochÓdw wysokoŚci:
'.....'.'........

tv.
- na|eiypodaÓ|iczbęi emitentaakcji:
Posiadamakcjew społkachhand|owych
akcjete stanowiąpakietwiększyniŻ1O%akcji
w społce:

...!).. ł(

.

Ztego tytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
'.'.....'........
V.
(nabyłmÓj małzonek,
Nabyłem(am)
zwyłączeniemmieniaprzyna|eŻnego
do jego majątkuodrębnego)od Skarbu
Państwa,innejpaństwowejosoby prawnej,jednosteksamoządu terytoria|nego,
ich związkÓw|ubod komuna|nej
osoby prawnej następującemienie, ktÓre pod|egałozbyciu w drodze przetargu
mieniaidatę nabycia,od kogo:......,I1ĄŁ.....
a*b11[lł"^

na|eŻypodaĆ opis

0y

vt.

,1.Prowadzędziała|nośĆ
gospodarczą2
(na|ezypodacformęprawnąi pzedmiotdziała|ności):

"* M\a

Ztego tytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokoŚci:
..'.''..'........
2. Zarządzam działa|nością
gospodarczą|ub jestem pzedstawicie|em,pełnomocnikiem
takiej działa|ności
(na|ezypodaÓformęprawnąi przedmiot
działa|ności1:
....*:łŁ....d,,ĄwĄ

TI

Ztegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
..............'.

vil.
(nazwa,siedzibaspołki):
1' W spÓłkachhand|owych

",."L

..,',,'.'.'d:-*"u|*ą

0il

- jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
- jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):

- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej
(odkiedy):
Ztego tytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚci:
2. W spółdzie|niach:
-jestem członkiem
zarządu(od kiedy):
- jestemczłonkiem
radynadzorcze.|31od
kiedy):
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochod w wysokości:
3. W fundacjachprowadzącychdziałaInośÓ
gospodarczą

.,..'.'........łie
d.ob'

- jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):
.
- jestemczłonkiem
radynadzorczej(od kiedy):

....- . l

I

_ jestem członkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):

Ztego tytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
vilt.
|nne dochodyosiąganez tytułuzatrudnienia|ub innej działa|ności
zarobkowejlub zajęć,z podaniemkwot
uzyskiwanych
z kazdegotytułu:
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Składniki
mieniaruchomegoo wańościpowyzej10 000 złotych(w przypadkupojazdowmechanicznychna|ezy
podaÓ markę,mode|i rok produkcji):

PowyższeośWiadczenie
składamświadomy(a),
if na podstawieań. 233 $ 1 Kodeksukarnegoza podanienieprawdy|ubzatajenieprawdygrozikarapozbawienia
wo|ności.

(miejscowość'data)

(podpis)

' Niewłaściwe
skreślió.
2 Nie dotyczydziała|ności
wytwórczejw ro|nictwie
w zakresieprodukcjiroś|innej
i zwiezęcej, w formiei zakresiegospodarstwa
rodzinnego.
" Nie dotyczyrad nadzorczychspółdzie|ni
mieszkaniowych.

