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U$ag a:

r. o"oiru skladająca ośwj-adczbnie obowiązarra jest do z'godnego Ż prawdą' starąNlego i zupe}neqo

vrypełnionia każdej z rubryk '

2. ,Jeżeli Poszczegóbe rubryki nie zDajdują'w konkretn]m prąPadku zastosovania' na1eźy vJpisać

,,l!e doŁyczy" .

3.osobaskladającaoświadczenieobov'iązarrajestokreśIićPrzylaleźnośćposzĆŻeqólnychsk}adników
majątkowych, dochodów l zobowiązań do najątkrr odrębnegio ' naj ątku objętegb rna}żeńg}ą

wspó1nością lraJ ątko ą'
ł. os'i-.d.'"oi" o stanie majątkovĄm dotyczy najątku w kraju i za qranicą'

5. oświadcuelie o stalie naj ątkow}'tB obejrłuj e róvńież !'i6r2]rte'1ności pieniężne '

6. W cŻęśri A ośrłiadczeBia za$'arte są ilfornacje ja}'De, w częścL B zaś iDformaĆj e nieiawne

doŁyĆząceadresuualrioszka'lia6k}adającegooświadczenieorazmiejscaPotożenj.aTtieruchotności'

Ja' niżej podpisany (a) '

czĘŚĆ A

"7,q/2x/( 
. Cźa.ef? /rO//:9ł/

T.

po Żapoznaniu się z PrzepisaEi usta{y ż drtia B larca 1990 r' o sarnorządzi€ qni]Dl yjt (Dz_ u' Ż 2o0I

r. Nr 142' poz. 1591 oraŻ z 2oo2 r' Nr 23' poz' z2o' Nr 62' pz' 55B' Nr 113' poz' 9B4' Nr 153'

pÓz' 721I i Nr 214, poz' 1806)' zgodlie z art' 24b tej ustahY ośr'iadczam' że pośiada_n ';vchodzące

vł sk.Ład Bą}żeńskiej wspó'tności n'ajątkowej lub staoowiąc€ ttrój Daj ątek od!ębEy:

- środki pi-eniężne zgrolra&olle w l'alucie obcej; " ' ' ' '

.... -......łdt .....M€.4.Y.

na kwotę:

Szćrzac



dochód w wysokoścj: ./r./1. .@.złcę4,ł
poł'J'ierzchaia: . .' .' - -. -. . .. -. /7.( € .'.. -.ę?vęg'
o v9artości:

..'......'ł(.€.... ?..qżę,?.'."'

4Ż
lII.

1. Posiadam tldzia}y w spólkach ha!d]-o}.!Ęh z udŻiałed gEinn}.ch osób prawrtych tub przedsiębiorców,w któąrch uczest4iczą takie osoby - rraagźy podać liczĘ i enit€nta udziałó}ł'

łzr.t....2o'vc9
udziały te stauovłią pakiet }.iększy !iź 10* udzia}ó., *.";'";;

e tego t]rtułu osiąg!ąlem (ę1m) o, roku u.bieq}lm dochód t{ !'ysÓkości:

IV.

1' Posiada& ąkcje w ą)ółkaĆh baĘdlow]tch z udziałed g!Ł'..oych osób Praw']rch lub Plzedsiębiorców,w któĘych ucŻestĘiczą takie osoby - należy poda! liczbę i eniteuta akcji|
:""....'...........ł/./€' ....".ai.{.€g.."'' .'

akcje tB

Z tego

z tego t]rtu}u osią$rąłeh (ęlat)

i enitenta akcji: .,,



. v.

NabYłern(am) (nabyl Inój na1żonek, z wyłączeniem mieDia prz]maleŻnego do jego majątku odrębneqo)

oa st..l.r Państwa, lBnej pańsiworłej osoby pravrrrej ' jednostek samorządu terytorialnego' ich

zyłLązków 1ub od konrrnalnej osoby prawnej następująĆe nienie' którs pod'Iegało zbyciu v' drodze

przetarg! - na]'eŹy podać opis nienia i datę nabycia' od kogo:

1. Plowadze dzialablość gospodarczą

_ oŚoblscae .. '.....

tr//:....2Qft??94/,- wspólnie z iln14i osobaEi """""'

- osobiście

- v]spólnie z iD]]yrui osobąnli

Z tego tytułu osiąg-!ąłen (ęłam) w roku ubiegl]tn dochód 1'. ł]'sokości:

W sPó}kach haĄdlow!rch

vlr '

-. -. - - t/ć"'' 2'a'7?C? !ż'(oazwa, sj edzit'a spółkj): "'

- jesten cŻ.łonkiem zarządu (od kiedy):

- jesten czlonkiem Jady^n adzorcŻe) (od kiedy} l

oa..RQ ay-.z-9.9ł-'.-.. '. " ""
- jesten cz.łonkien konisji rewizyjnej (od kiedY):

z tego t]żu}u osiągT!ą}en {ęlam) w roku u'biegł]'ttr dochód w

vJII.



Jobowiązania
f!'az warunki.

pioniężĘe o wartości poNyżej
na jakicb zostały udzielone

1.& -

x.

10 ooo złotych, w t)m zaciągnięte kredyty i pożyczki
{}łobec kogo, w zfiąz}u z jaklB Żdarzenienr. w jakiej

wysokości;:
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