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1.osobask}adającaoświadczenieobowiązanajestdozqodnegozprawdą'stararrneqoiŻupełneqo
wlpełnienia każdej 2 

'ubryk.
2.JeŻe1!poszczególne.ubrykinieŻnajdujął/konkretn]mprzlpadkuzastosowania,naIeżywpisać
,,nie dotyczY" -

3- osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prz)mależnośĆ poszczeqólnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i nrajątku objętego ma}żeńską

wspóInością najątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za g'anicą'

oświadczenie najątkoi.'e obejnuje również wj-erzyte1ności pieniężne'

w części A oświadczenia zavarte są infoi]inacje jatn'ne, w części B zaŚ informacje niejawne

dotycząceadresuzamieszkaniaskładająĆeqooświadczenieolazmiejscapołożenianieluchomości.

czĘŚĆ A

Ą.
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6.

'Uo.,r,dr,l
Ja/ niżej podpisany(a) ,

{iniona i nazwisko oraz

/tr;{:
nazwisko rodowe )

fQtt4lC.urodzony (a)

(miej sce zatrudnienla, stanowisko 1ub funkcj a)

po zapoznaniu się Ż przepisami ustawy z dria 21 sierpnia 199? '' o ograniczeniu prowadzenia

działafności gośpodarczej przez osoby pe}niące funkĆje pub1iĆzne (Dz' U' Nr 106' poz' 679'

z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 7!26, z Lggg r' N' 49' poz' Ą83' z 2a00 t' Nt 26'

poz. 306 araz Ż 2oo2 ].. Nr 113, poŻ- 9B4 i Ni: 214, poz' 1806) oraŻ ustawy z dnia B malca

1990r.osamoIządziegminn!Ąn(Dz-v.z2aa1]..Nr142,poz.1591orazz2002r.Nr23'poz.220,
Nt 62, poz- 558, Nr 113, poz- g84, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214, paz' 1806)' zqodnie z art' 24h tei

ustawy oświadczaln' że posiadam wchodzące w skład na}żeńskiej wspó1ności majątkowej luŁ! stano\'iace

mój najątek odrębny:
T.

walucie obcej:

_ papiery wartościowe i

na kwote:

.lLL(.



tytuł
t1.tuł

.s,ł.5n*

]avtuł prah'ny:

II].

Posiadam udziały spó}kach handlowych - 1iczbę i emrtenta udz rałów:na1eży podać

,r' &:[;-t
udziały te stanowią pakiet większy niż 10E uduiałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłen (ęłam) w roku ubiegł\'!n dochód w

rv-

Posiadam akcae w spółkach handlowych - na1eży podać liczbę i enitenta akcji;

akcje te stanowią pakiet większy nlż 10* akcji !'' spółce:

Ż tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w r:oku u-biegl}t1 dochód w

v.

Nabyłem(am)(nabyłmójmalżonek,rr'yłączen1emm1eniapIzynafeżnegodojegonajątkuodrebneqo)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby plawnej, jednostek samo'ządu terytorialnego' ich

z,,!Lązkó\ł 1ub od komunafnej osoby prawnej następu]ące mienle, które podlegalo zbyciu w drodze

przeŁargu - nafeży podaÓ opis nienia i datę nabycia, od kogo:



vI.

1.ProwadzędŻiała.InośĆgospodarczą[2](naleźypodaćfolmęprawnąiprzedniotdŻiałafności):

- osobiście

_ wspóLnie z j n1}l1ri osobanLi ..'....--

u tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w loku

2. zarząd7,aI^ dzialalnością gospodarczą ]ub jesten przedsŁawicielem, pełnomocnikiem takiej
i przedmiot dŻiałalności) : -. _.. - - -działalności (należy podać formę prawną

- osobiśĆie ---... lu(.

- wspólnie z inn\Ęni osobami - .. ----'ę*-Ł

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegł}Ąn dochód w wysokości:

VII.

1. w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

' iestem członkiem zarządu

- jestem członkiem rady

- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) : .....a..

; ;";. .;;;;; "";;";;,;; ; ;.;;;;"";^;""nuo'*",o."o*.',

2. W spó}dziefniach:

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

- jestenr członkiem rady nadzo].cŻej [3] (od kiedy) :

- jestem członkiem komisj1 .ewiŻyjnej (od kiedy) :

z teqo t}.tułu oslągnąłem (ęłam) '!,' roku u_bległ}nn dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośĆ gospodarczą:

------* l.
- jesLem czlork em komisji rewizYinej (od kjedY) : . . . . . . . 'L .u ' . - ' ' .

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyn dochód w lYsokości:



VIII .

Inne dochodY

podaniem kwot

innej dzia}a.lności zarobkowej ]-''rb za)ęć' z

IX.
1o ooo złotych (w prz\'padku pojazdó!^'

składniki mienia ruchomego

mechanicznych należy podać

o \'artośei po!łyżej

ńarkę, mÓdel i rok

zobowiąŻania
oraz warunkit

x.

pieniężne o wartości powyże] 10 ooo złotych' w t}'rn zaciągTlięte kredyty i poŻyczki

najakichŻostałyudzie]one{wobeckogo,!.rzwiązkuz)akaldzdarzeniem,wjakiej



-Powyższe oświadczenie składa'B świadomy(a) ' iż na

podalrie nieprawdy 1ub Żatajenle prai''dy

podstawie art- 233 S 1

grozi kara Pozbawienia

Kodeksu karnego

""^*[_'_,,

,' 4""""'

A.,0,iC

[1] Nieł,łaściwe

[2] Nie dotyczy
zwietzęce),

[3] Nie dotyczy

(m.iejscowośÓ, data)

skreś1ić.
działalności wlrtwó'czej !' folnictwie w zakresie produkcj i rośtinnej i

w fornie i zakresie gospodalstwa rodzinnego'

rad nadzorczych spółdzielni $iesŻkaniowych'


