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i. psoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdąstaramego i zupeŁrego vypeŁrienia
każdej zrubryk

? Iez:eliposzciególne rubryki nie zrajdująw konkretn1łn prąpadku zastosowanią nalezy wpisaó ,pie doĘlczy,,3. osoba składająca oświadczenie oborłiązana jest otreślić przynaleznoś ć poszczegó\nycń składnikórv
majątkowycĘ dochodów i zobowiryań'do majątku odrębnego i majątku objętąo małżefukąwspóInością
majątkową'
oświadczęnie majątkowe doĘczy majątku w tr<raju i za granicą
ośrłiadczenie majątkowe obejmuje róvmiez wierzyEelności pieniężne.
w części A oświadczeniazawarte sąinformacjejawne, w części B zaśinfotmacje niejarłme dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CzĘŚC A

po zapoznaniu się z przeprsami ustarvy z dnia21 sierpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej ptzez osoby pehriące fuŃcje publiczne (Ez' U. Nr 106, poz..679, z1998 r. ]'{r 1 13,poz.7I5 i
Nr 162, poz.lL26,z1999 r.Nr49, poz.483,z2AA0r.Nr26, poz.306 arazz2002r.Nr113,poz.9B4iNr
Ż14, poz. 1 806) oraz ustaTńry z drua 8 marca 1990 r. o somorządzie gnrinnym @z. U. z 2a0L r. Nr 142, poz.
L59I omz z2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, pÓz. 558, Nr 113, pdz.984,Nr 153, poz. 1?7l iNt 214,poz.
180ó)' zgodnie zart.Z$hte.i ustawy oświadczam, ze posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;

r" Zasoby pieniężne: l }
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podaó Liczbęi emitenta rdziałów:

Z tego Ęrtułu' osiągnąłern(ęła:rr) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl:

Posiadam akcje w spółkach bandlowych - nzj.eĘ podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet więlazy frlż Ia%akcji w spółce:

Ztego tń.rłu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ zwyłączentem mienia ptzytaleanego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządł

terytorialnego., ich złńązków lub od komunalnej osoby prarłnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze ptzetugu - naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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w.
1' Prowadzę działalność gospodarcz{2] 1nalezypodaó formę prawnąi przedmiot d"i"ń{mffi$"1'

Ztego f:rtufu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

1. W spółliach handlowych (nazwąsiedziba spółki): ....'....:.
-a t 1t'-"'' -"' .......a1,ęE.ł{u.tył"ąl...

jestemczłonkiem załządu(odkiedy):. ...!...

Ztego ffiułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegĘm dochód wwysokości:

vsI.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



CzĘŚC ts

Powyzsze oświadczęnie składam świadomy(a) , iŻnapodstarłie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
p o danie ni eprawdy \ub zataj ente prawdy gt ozi karupozb awienia wolno ści.

#m.ł'łrłał r rlu., .#r.p,r 
" 
ł W *, "

(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe sloeślić.
[2] Nie doĘczy dziahalności rryytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślińej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotycry rad nadzorcrychspółdzielni mieszkaniowych.
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