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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWa

Q * ł'łł ń lo,ł t
(miejscowość)
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(dnia)

kńdej z rubryk.
Jezeli Poszczególne rubrYki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należywpisać ,,nie dotyczy,,.osoba składająca oŚwiadczenie obowń",ana jesiokreślić przynależność poszczególnych składników
frłfif!fr:', 

dochodów i zobowiązań'a" 
'l;iit" odrębneg| i *":ątr."i,u:ętego małżeńską wspólnością

Oświadczenie majątkowe d9tyczy majątku w kĘu i za, granicą.
Oświadczenie majątkowe ote.lmu;e rÓ*ni"Z *iorytelności pienięzne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawaftó,sąinformacje jawne, w części B zas informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadcienie o.u, ,nL;r"u położenia nieruchomości.

CzĘŚC A

Ja.niżejpodpisany(a1,..!:.'!..(:.1.4..,:.....ł(,ł.('..i):::/.r..{.,......

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(al .5.] .§.(Y.{,,k:|'.ł.

(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub fu nkcja)

Po Zaqoznaniu się z PrzePisami ustawY z dnia2l sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z l998r. Nr l 73, poz.715 iNr l62' Poz,1126,z1999r,Nr49, Poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazzż0O2r.Nr 1 13,poz.984iNr214,Poz,1806) oraz ustawY zdnia8 marca l990 r. o samorądzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr l42, poz.l59l orazz2O0Ż r,Nr23, poz,220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27liNr214,poz.
l806), zgodnie z art.24.h tej ustawy q§wi?9g,łąry, ze posiadam wchod:ią_c*e y skład małzeń9§Ęi,yE12]!9iĘi*
l1ąJ§yą, luĘtanowiące mój mająteń"b"}. 
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ,, !-:ł:{..,ę{u.&: |: ł.t:, -,l" ",ł"

ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na\eży podać liczbę i emitenta. akcj i: .

re,11{*,*..fłęŁ.tłń..G.F.€,ł.z:.?.,,y...&.l*(.|,,t(.....:.ł.{.t:. łrl11.......

akcje te stanowiąpakiet większy ryiż l0% a,kcji w spółce:

.,. . . ły.,i$, ....ą!o..!.ł.+. :.rJ.

Ztegotytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuuUiJgłyr#aochodwwysokości:..ł.'.l.{,.rk."la.ł.1,4,......v. ł .-/

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączęniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

:::]:::]:::::]:: :::::: :::::::?;{:#j;11r:: :]:::: :::::::::]: :: ::::,.}Ę
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działalności (nalezy podać formę prawnari przedmiot działalności):

osobiście. :''j.l.'§...ę-.{.ll:.+.';., ,.,..Utr
"ł"""i'"'l"

-wspólniezinnymiosobami'..g.l.ł!.t...,dł'tr4,,ił.l',..,/J

- j* .,i""o**;r;;;,.,.; c"i'i,.r r:):,....;,i;....r/ł:..łi,,.;.i....,....JJ

- j;;;.,,".l,.- i"ili;;;,;ri""; i"r;;;r; ...i,|ą.,,.łil;.r,:i j. ... ..... ............

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..,
,j....., .ylk....łk..t,1 i.,:Ę.!...

2. W spółdzielniach: .,..ktł....lY- ł,l ) J 'l Ją.,..{ł \

- j;; ;;i",u,"* ;;:;;:"(;; ;;;il;, ..,...o,.Ę..,,.'.i*,.'.,{,7.,,.1./J

- jil ;;il i;;il,;;;,;;;ł i;;i"i,i ;;;ł :,'* .łi,:=] łjśr

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w,wypokości: ....

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..... ..!,....(!.o*r.k....ąt':.t.§.C.?:7.......ł/
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Powlzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a),żnapodstawie arl233 § 1 Kodeksu kamego za
@anie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woilności.

Ll /la Jr'"Ą8,4c.ęńr.ł.Ę..?.Łł§...2ę2t_ Qo_r-Jłł,Ą.(.t{.ftł{ę..:4.Łł!l...?,ęł.t- ..!#.ł*Ąy:...{/.9.ł':e'E""",l,
(miejscowość, data) i (podpis)

]

[1| Niewłasciwę skreślic. i

[2| Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesię produkcji roślinńej i mlierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad aadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


