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UWAGA:
l, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
JeŻeli Poszczególne rubrYki nie znajrlr.rją w korrkretnym przypaclku zastosowania , należy wpisać ,,nie dotyczy,,.
Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązarra jest ot<reśliCprŻynalezrrość poszczegóInycń sńaclników
majątkowYch, dochodów izobowiązańdo majątku odrębnego i majątk-u objętegó maizeńskąwspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za grarricą.
o świadczenie maj ątkowe o bej muj e równiez wierzytelrr olci p ieiri ęzne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są irrformacje jawne, w oŹęści ń zaś infonnacje niejawne dotycząoe adresu
zamięszkarria składającego oświadozenie oraz miejsca połozónianieruohomości.

CZĘSC A

Ja, ntżej podpisany(a), ......lt*&+*n §.xĄ ..., S!§j,,{\DŃg-.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,. .§.t..9,ę,1.3.§§..{,.... .., *,Ts.rn-p..l]§r4Jl:9...Lrbp\fuł,n

, , .Soqd...§.vn\"t ,* .R§ ch gnio,c\r. 
- ., . .S.ęh.r.ę_Ę*xz. . . Grni5,

2.

_J_

4.

5.

6.

(miejsce zatludnienia, stanowisko tub funkcja)

Po Za9oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gosPodarczej Przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr l 13, poz. 715 i
Nr162,Poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,zZ0O0r.Nr26, poz.306orazz2O0żr.Nr1l3,poz,9B4iNr
2I4,Poz.1806)orazustawy zdnia8marca l990r, osamorządzLegminnym (Dz.U.z200Ir.Nr 142,poz.
159l oraz zŻ002 r, Nr 23, poz,2ŻO,Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.984,Nr l53, poz. l27I i Nr 2l4, poz.
1806), zgodnie Z art, 24h tej ustawy oświadczanr, ze posiadam wclrodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój rnajątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....Ń,i r So\5i.3

środki p ieniężne zgt omadzone w walucie obcej: ,..'Ń.ą. .d*L§*t



II.
1.

2,

3,

i dochód w wysokości: 1,8 .Ętl,s..-!t

i emitęnta udziałów:

udziały te stanowiąpakiet większy niż I0oń udziałów w spółce: ... niŁ. O\"t

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..ttvŁ..do\ll"\Ą

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0oń akcji w spółce: ..nłś-. fu\-*t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: , . .ł+,i*_ do\1 crł4 . . 
"

V.tJ§
NabYłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyctu w drodze przetargl - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Ń*. .do.b,lt.^6



W.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..Ku€, .ł"\.-t

vn.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .. nię,. Óo§6113

ż. Zarządzam działalnością gospoda
działalności (należy podac formę praw

osobiście..,...,.ywŁ. rlo\5.1

rczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
ną i przedmiot działalności):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.. .vr.lę ....delr.lcr-"ł

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...w.ie.. ..do.1ąc15

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubięgĘm dochód w wysokości: ..nłg. ,j"\§ri5

jestem członkiem zarządu(ocl kiecly): ..nie dO\§\

jestem członkięm komisji rewizyjnej (ocl kiecly): ..rw§. dcĘęĄ

Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..vwŁ. d"Ęt



jestem członkiem zarządu(od kiedy): . . . nĆę-. . . C,O\ąS.^Ąot

VIII. Inne dochody osiągan e z tytuŁu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z

podaniern kwot uzyskiwanych z |<ażdego tytułu:

......8.8.h.?r8.,.łli....ar...,:..dc)ev.§d ł ...bą!.u-Ę*, ..Fy.ąlł,t,.M]...\ł§..Rrrch.ą\,oą....
,....lt{..}.\.6...T&..,.,...... óńq§*,.. ł, !rytc,*,..RJ".T"" ..Pc,ołio"§*-.,,.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...nłJg d.*Ęrt

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):..wł.ą., .c-\CUą+qś

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...§\tg. *O\§Y

X. Zobowiązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 zŁotych, w tym zacirynięte kredyty i
pożyczkl oraz warunki, na jakiclr zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokości): .



CZĘSC B

fL J-:u ZZ. at, z-alg
(miejscowość, data)

[1 | Niewłaściwę skreślic.

(podpis)

[2] Nie dotyczy clziałalrrośOi wytwórczej w rolnictwie w zakręsie produkojl roślirrrrej ,l zwlęrzęeej, w formie i

zakr ęsię gospodarstrva rodzinnego,

[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielrri mieszkaniowych.


