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1. osoba skladająca oświadczertie "b"*ią'".;1;|-';;'';;!!;!!;;!?kł,

Uwaga:

i zupehęo vrypełnienia kaźdej z rubryŁ

4,

ś-

J€ż€li p.ośzczególoe rubryki nie zlajdują w konkrehpr przypadku zastosow&nia' naleł
wpisać l'nie dotvczv''.

osoba sk'adająca oświadczeli. obowiązana jest okrąślić prryuależność poszczegóhych
skladników majątko{Ych' dochodów- i Żobowiązai! ao ma;ąitu odrębnego i ńająttu
objętęo maĘeńsĘ wspóInością młjątkov'ą

oświłdczenie o stanie BajĘtkow]Tr dotycły Bajątku w kra.iu i za granicą.

oświadczenie o stanie EajątkotxT! obejBuje również wierĄ'teLEości pieuiężne'

W części A oświadczłnia zawańe są informrcje jawne' w części B zaś inforniacj€ niej'wle
dotyczące adresu zrmieszkania skladajłcego oświadczenie oraz nriejsca połóżenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja- nizej podpisauy (a l.....ill'b-łz-ł1ł.l.i2ł-. ./-ęn m'rp(cr..Rl.ęc........ .'''. ..
*oazo',vłul.-2/,'.&'p'.k-. .l-|?'-y;'r'':'':Y';:ruPwł:akL....'...''''..............

.?-d.p:k....=''..''...s.aeLee-*!F-!/p€'-ę.łe/z.ę....'t.dlL.ę.......................'...

( loiejsce z.ahrdnicnią si2Dowisko lub fud(cja )
po_ ilPoryryu się z prŻepisami ustawy z dnia 8 marca l99or. o sarnorządzie griDĄm @z.U.z 2001r. Nr 142Boz.I591 ofaz z 2002l'Nr 23' poz.22o,Nt 62' poz. 558; NI l13' poz9ó4' Nir l53'
poz-l271 i Nr 214, poz.180o, zgod]ie z ań' 24b tej uśawy oświadcz"-, ze posiadąn wchoa"Te
w sk]ad rnałŹeńskiej wspólności majątkowej irrb śauowiące D]ój majątek oĘbuy:

ł Ż .r,. ' .,r'o



II.

''- _ '-" /3o _' "'----''''' ,/o ooozTl. Dom o Do.JłerŻchnl : ....'..'.'...'.'....'.''.._.'.'' m_. o waltośclj ......::.:.-.:..._-_.:-:.:

'r..'łJJ;''-:.7arł-nii'-:'''-&LaZQ 
nr }ii-i-;;ói'Ó'ó);;;"ćo;-a-ń..'"1"- r" " / '

ŻOha

IIr.

1. Posiadam udziĄ w spółkach handiotłych z udziałem pbrnych osób prawnych lub
przedsiębiora5q w }tórych uczestniczą takie osoby - oależy podaó liczbę i emitenla udziałów:

udziĄ te stalowiąpakiet większy niż l0% udziałów w ryółce:

z tego t1.tułu osiągldem(ęłam) w roku ubiegł}E dochód w wysokości:

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach bandlowych z udziałem eldlaych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w lcórych ugzestnicą takie osoby _ należy podaó liczbę i eEiteDta akcji:

'" ń;'ż''d;rę;';);

akcje te stalowiąpakiet większy triż 10% akcji w spółce: .................

Z tego t}'tufu osia€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘ-m dochód w rłysokości: ..''............'.''.'''.'''..''......._
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Nabyłem(am) ( oabył nój małinleĘ z rłyłączeniem mienia plzpaleznego do jego majątku
od]ębDego) od Skarbu Pal]stwą inDej państwowej osoby pravnej, jedDostek samorzcu
ter}łorialnego, ich związków lub od komuoabej osoby ptarłoej na_(pujące mienie, lcóre podlegało
zbyciu w drcdze Fzetaryu - nalez7 podać opis mienia i datę nabycią od kogo : '..................'............
' -''' "'' -' " ";;'," :'''' ;ł' ;L',: ;;: -''''' 

" " " -'' -'
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1' Prowadzę działalność gospo-darczą
,,..............,.........P:1.., @2 c.2-.
_ osobiście ....''.'.........'. .'.'':''..''/-'.'

(nalezy podac formę pratłuą i pŻedniot dzia]abości) :

_ współrie z ina1mi osobami

z tego t}'tułu osiągndem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w łysokości:

2 ' zatz'$zara dziaraJlością gospodarcą lub j estem prze-dstawicielem pehomocnikiem ta.kiej

- osobiście

- wspólaie z im)rni osobami

z tego tJ'tułu osiąg!,dem(ęłam) w rolu ubiegbll dochód w wysokości:

\łI.

W spółtach handlowych (nazwą siedziba sp ól[li): ....'''.''''...P..ł?....€..e17ł

- jostem cżoŃiem zarzą{u ( od kiedy ):



Dziennik Ustaw Nr34 ' ?Óz.282

_ jestem czlonkiem ródy nedŻorcŻej (od kieqy): ...'...._..:....'...l....

ztego tytułu osiągnąlern{ęlam) w rokU ubiegIym dochód w wysokości:...'....'.'....'.'........'...........
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x.

Żobor,viązania pieniężne o wańości polvyźej 1o ooo Żlotych, w tYm Żaciągnięte kredyty i połczki oraŻ warunki.
na jakich zostały/tJdzielone (wobec kogo' w zwiąŻku z ja'kim zdarzeniem,-* i'aii"j ńśi'Lis"iil_..-.-:--:__._:::
......'.et.r.'.'.'Ń-Ę.'ar.'...
'-- --" " --- -----l - -'



Powy'ższe oświadczenie sktadam świadomy(al, iź na podstawie art. 233 5

Prawdy lub Żatajenie prawdy 9rozikara pozbawienia wolności.

.(rer.d-ęa,r*-......łP.*.?-ź.'€-'9-/-Q.L

1 Kodeksu karneso za p"r;:"r-Z_
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