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1. osoba sklaclająca oświadczenie obowiąŻana jest do zgodnego z piahda, starannego i zupeinego

w}pe}nienia każdej Z rrrbryk_

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zna]dują w konk:retn}.m prz}padku zastosowania, nafeży rrpisać

,,nre daLyczy".
3. osoba składająca oświadczeni€ obowiązana jest określić pIzynależność poszczegóInych składników

najątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odł]ębneqo i majątku objętego ma}żeńską

wspólnością maj ątkową-
oświadczenie o stanie majątkow]rm dotyczy majątku w kra]u r za glanicą'

oświadczenre o stan1e majątkow\,ro obejmuje lównieŻ wie.zytelności pien'iężne'

WczęściAoświadczeniaŻawartesąinfo].macjejawne,wczęściBŻaśinformacjeniejawne
dotyczące adlesu zamieszkania składającego oświadczenie oIaz miejsca położenia nie:ruchomości.
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Ja. niżej podpisany (&|. 2/"r'łL.ł: Ćkzz,'77nOzŻć/
(imiona i nazwisko olaŻ nazwisko aodowe)

urodzony leł Zl's7ęQ4z)Ę.(J-

(lniej sce

pozapoŻnaniusieŻprzepisamiustawyzdoia8ma:rca1990r.osamorządŻieqninnyn{Dz.U'z2aa7
i_ Nr 142, poŻ. 1591 oIaz z 2ao2 r' Nr 23' paz' 22o, Nr 62, poz' 55B, Ni 113' poŻ- 984' Nr 153'

óÓz. r2'll i Nr 27Ą, poz- 1806), zgodnie z art- 24]n tej ustawy oświadczan, że posiadam wchodŻące

..-składmałżeńskiejwspó]nościmajątkowe]lubstanowiącemójmajątekod.ębny:
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zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie po1skiej:

- śIoclki pien.iężne zgromadŻone h' !'alucie obcej: /a/1:

,T lL: ,>z/47 .............papieIY wartościowe:

tytuł p.awny: 1J'c:/ź I7/9 2.1ł ą zz;- ---. . . . . -J' -a

oa.... na kwotę:
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Z i3go ]:ytułu osiągnął.!n (e}am) r"' Ioku ubiegł}m p.:ychDd i dcchód w w:7sokości:

4. Inne nieIuchomości:
powierzchnia:

tYtuł prawnY: fr/L'
r1l- L

TTT

spó}kach hand1owvch Ż Ltdziałem gminnych osób

takie osoby - naleŻy podać ficzbę i emitenta
plawnych lub prz eds iebi orców,1. Posiadam udzialy w

których uczestniczą

,?'/ł. aQ.7."ę?'

udzia}y te stanowią pakiet większy niŹ 103 udzia}ów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęła.'n) w roku ubieg}].m dochód w wysokości:

,o-,,o-^ ,".,",;:;."'-. .;";^":^ ;.^"r.7(.1 -:11 """!?,..":,;;..;.. ;;;"r;;,

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubieglym dochód '.ł wysokości:
aaaL'. ...Aad4;/.

IV-

Posiadam akcje ',7 spółkach handlowych z udziałem qminnych osób p].awnych lub przeds i ębiorców '
w których uczestniczą takie osoby naLeży podać ]iczbę i emitenta akcji:

Z7/f:. aO-ąć.9

J^-j- c- srdnoklą pa{'_r '-el.s-y n'- l0'' -(c'' '' spoI-e:

z t.go ty.oł,., o='un.'u'.*, *,u., ; ;:-; ;,;r(ł!":^::,:?;''

z ieqo Łytuiu osiąqrną]em (ęła]n) w Ioku ubiegłvm dochód w -'"B'o:ł l ZŻ).
. .a?.41:. ... . . .:-,..-...
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NeLr/l:ml:mt lraal.i :!tc,r .nai:;.et, : t'r'r: j:,:nr:!n in::nrr -aa:r/ae L=::,-eqa co )-i. nil:-..: !,---:-r:-'
cc s]{arbu paasina, i.lne] p;nsi]'o1ł.] t--soi]]/ p].a'nej/ je.lnosj-ek samo::ą{jlr i3j::1!.j.ia]]ego, ] jil

z'niezk.w lub ccL kcmuna]nej oscby pj.a'nej na5tępujące m.i3n!e, kiór3 podl.gaic :byciu '' cr.ocl]e

pizeia.gu na]eay pocać opis mieni3 i cate nabycia, od kogo;

/1,/z; 2b /Z/ rć'Ł/'" '''- " ./

1_ PIowadzę działa]ność gospodarczą (należy podać

- osob-scie

i przecl'miot dzialalności) :

wspólnie z lnn}.fti osobami ... ..7"1.L..Qłzz1'4ż.

z teqo tytułu osiągnąłem (ę}a'n) w r.oku ubiegł],'n przychód i dochód w

2 - zarzą.lzam dzia}aLnością gospodalczą fulc jestem przedstawicielem
działafnoścl (na1eży podać forme prawną i p].Żedmiot działa1ności) :

wysokości:
pełnomocnik1em takiej

osobiście .lIa5..?.o..2?a?.

- rsDo-Ln-Le z -LnnYni osobami

z tego tYtułu osiągną}en (ęłam) w roku ubiegf].m dochód w wysokości:
7:1.1== . 2'Q'?'(',: (ż.

J

VTI.

tł spó}kach handlo!'Ych (nazv7a, siedziba spółki) : ż,'/z'- ,2ó :;z rł 7

'!_]estem cz1onkiem zarządu (od kiedy) :

- iestem członkiem lady nadzorczej (od kiedy) :

vz'/.1;:. .?Vłrłcł"""""::./'

- lestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedY) :

77-/L=
Z tego tytułu osaągnąłem(ęłam) !.r roku ubiegł}'n dochÓd w w]7sokości:

VTI].

]nne dochody osiągane z t}.tułu zatrudnienia lub innej działafności zarobkowej lu}r zajec, z

oodani-m kwo, u:vsk-wa../c1 z ka-d-qo L,/'u!u: - .....4- -a.'.?+:4.Y.ZŻ?.E/] ..
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Sk.Łacniki m!enia iuchÓmeEo o ,'a.-cści i-orJ_7:3] ic c00 z.tctych ('' prz]'packu poj::dów nec:]a_1:::i-].r

nć]e..J podac me:'(o' nooe 'r io. 9_odu1 :7-Ś2 >.Ozłs Yręrzt J.''...... '
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zobowiązania pieniężne o wartości powyŹej 10 000 złotych' w t].m zaclągnięte kred\.ty i pożyezki

oraz warunki, na jakich zostały udzie.lone (wobec kogo, w związku z jakjfi zda:r2enj_em, w jakie]

\v...'.....-....
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