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ZaIządzające] i cz}onka organu zarządzającego gninną osobą prawna oraz osobv
lmj en1u \'ó j ta [1]

ejsco,.rosc)

obowiązana jest do zqodnego z prawdą, 5ta]]annego i zupełnego
wypełnienia kaŹdej z rubryk.

2' JeżeL' poszczególne rrubryki nie Zna]ciują w konkretnym p]azypadku zastosowania, naleŻy wprsaĆ
,,n:ie dotyczy,,.
3' osoba sk}ada]ąca oświadczenie obowiąZana jest określlc przynaj'eŹnośc poszczególnych sk}adników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego 1 mająŁku ob]ętego ma}żeńską
wspó]nością maj ątkową.

4. oświadcZenie majątkowe doŁyczy majątku w kraju i za gran1cą.
5. ośwjadczenie ]irajątkowe obe]muje równieŻ !.iierzyte1ności prenięŹne.
6. W części A oś\łladczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś lnformacje nlejawne

dotyczące adresrr zamieszkania składającego ośr.'iadczeDie oraz mlejsca połoŻenia nieruchomoścj

f7r' 
^

Ja, nlżej podplsany(a), .?o.łntlr'..cu?ćL,4: .pt.(t4E/r/źĘ6
limiona r nazwisko oraz nazwisko roclowe)

ur:odzony(a) . . l/1, !4 :,4|.{€. u
'tlĘ 7ź{( bśpąoii raliląy

...)1t /::B0il t/'t !1..'.?2 l4 L lł' .Qulłarv

po zapoŻnaniu się z plzepisami usta\'y z dI'La 21 sier.pnia ]99] r. o ograniczeniu prowadzenia
dziala]ności gospodarcZej przeZ osoby pelniące funkcje pub11czne (Dz' U. Nr ]o6, poz. 6]9,
z 1998 r. Nr 113, poz. fr5 i Nr \62, paz. 1726, z r9g9 r. Ni 49. poz. 483, z 2ooo r. Nr 26,poz. 306 ar:az z 2002 r.- Nr 113, poz. 984 1Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia I marca
1990 r. o samoIządzie gminn}m (Dz. U. Ż 2001 r' Nr 142, poz. 1591 araz z 2oa2.. Nr 23, poz- 22a,
NI 62, poz. 55B, Nr 113, paz' 98Ą, Nr 153, poz. 1271 i Nr 27Ą, poz' 1806) , zgodn.ie z art' 2ĄbL Le)
rrstawy oś!łiadczam, że posiadam wchodzące w sklad ma1żeńskie] Wspólności majątkowei lub stanowjaĆe
mój ma] ątek odrębny:
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Posiadam udzia}y w spółkach handlowych - należy podać ficzbę i emitenta udziałóW:

....L.tć fu.';Ź.'Ę02.

udzia]y te stanowią pakiet większy niż 10B udz1a]ów w spółce:

'.'.'Ą ł€...4ą ł. (.ł''l

z tego tytułu osiągnąłem{ę}am) w ioku ubiegłym dochód \ł wysokości:

TV.

Posiadam akcje W spółkach handlov'/ych na]eży podać Iiczbę 1 emitenta akcji:

iltE f0ąri]łłl
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Z tego tytułu osiągną}em(ęłam) w roku ubie9ł\an dochód w wysokoŚci:

V.

Nabyłem(am) (nabył mó] malżonek, z wyłącŻeniem mienia przynależnego do ]ego majątku odrębnego)

odskarbuPańStwa,innejpaństwowejosobyprawnej,jednosteksamoi]ząduterYtoriafnego'ich
z\Ń!ązkó.r fub od komunaLne] osoby pra!,'nej następujące mienie, które podLegało zbyciu w drodŻe

przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia' od kogo:

/t,i Dą;Ąi t'1;1 . . . -
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1. Prowadzę dz1ała]ność gospodarczą|2] (na LeZy podać formę pral'iną i prZedmiot dZia}a}ności):
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: 
""po:nr-.,nn1*i o.ot "*, ... . ... . . . - .-- .-

Z tego tytułu os1ągnąlem(ęłam) w roku ubiegłyn pIZychÓd i dochód w wysokośc!:
2. zalządzafi dzra}afnośclą gospodarczą }ub jeslem przec'lstawicieLem, pełnomocnikiem takle]
działa1ności (na1eży podac formę pIar'ną i pr:zedmj-ot c]ziala]nośc.i)

- osobrs-re .......{ tt2.. 0Q.T\tZ:t

",o.;,;- , ,-;r"; ...o"- .

Z tego tytu}u osiągną}em(elam) w roku ubregłym dochód l' wysokoścj
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l. !'i spo}kacn h.no]ow\cn 'nozwa, iedŻ b. spolk ':
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2. W spó}dzie]niach:
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z tego tVtu}u osiągnąłem(ętam) w rokr] ubieg]ym dochód 1"I wysokości:
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Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) w roku rrbleg}l,'m dochód w wysokości:
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]nne dochody osiągane z tytu}u zatruclnienia ]ub innej dzia}a]ności zarobkowej 1ub zajęc, Ż

podaniem k1łot uzyskiwanych z każdeqo tytu]u: .
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Składn1ki mienia ruchomego o r'artości powyże] 10 000 złotych (w przypadku po]azdów
rechon.Lc/nY-'l na '4ży oodac ,l]dr/e, rode' ro, p' od. ] cJ1 : ' .

'9i.lv,''oź'81?o/ł9 ': ...4Ęltutr .Lt.Gl//4r.'ł0'4'l-y..-..94'o'€'?',*.'''
sbp esołólly : |t'-)y,*atr: lłeiiłł - vń;ł'1'.')ła/12);
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C.l'Ę6.1lł.4. .u.p5u5'.'/ab. :.20e.ło. 7''.kłt3zv łY i?ł',,l' ł00/a.l-=

x.
Zobowiązania pienlężne o wartośc1 powyze] 10 000 zlotych, w t]''m Żacią9nięte kredyty i pożycŻk-i
oloz waIunki, -]" ']akic} /os_ołV uo/-e]oae 'wobec \ooo. V zw;"Ż\'- 'aLL' zoalzpnjAIr, h'ók]F]
wvsoŃ'sci, . . ht'l{ '4 źP.a[o.LlEl QY..: Xpt.0!l'r'. ' t! t,lt*.:vt'(!' ]'4/.Y. '
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Po!łyZsZe ośwladczenie sk}adam ś'.jiadomy(a], i: na p.dsta''łie aIt. 233 s i !:ocej(su ka.ne9o Zd

lodenie n1eprdwclv 1ub zatalenie paallc-V groŻi kaaa poZba'łier]ie l'o]ności.

gE{P. ą!, ilk I ulEV
(]nic] scowośc, daLa)

|1] Nre1''łaścllłe SkIeśI1ć.
[2] Nie dotyczy dZia]a]noścj wytwóIcZe] W rc]nict','Jie lł Żakres:e Drodr]xc]1 roś]innej i

z\"Ji€rzęcej, w fcrmie i Zdkresie gcspodJrstwa rodZlnnego.

|3l Nre dot\'czy rad nadzo.cZych spói.]z1c]n1 ir:eszkanior.'V.h.

(poCpls)
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