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Uwaga:

'

H'-*l:l.::lilioświadczenie

obowiązanaiost do zgodn.go z plawdą, starannegoi zupe|nego
wype|nie-

2. Jeż6|iposzczegÓ|nerubryki nie znajduiąw konkretnymprzypadku
zastosowania,na|eł wpi.ać .nie dotv.
3. osoba skladaiąca oświadczenieobowiązanajest okreś|ić
przynależność
poszczegritnychsk|adnikÓw ma.
i zobowiązarn
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4. oświadczeniemaiątkowe dotyczy maiątku W kraiu i za granicą'
5. oświadcfeniemaiątkowe obejmujerÓwnież wierzytetności
pieniężne'

6. W częściA oświadczeniazawarto są.info]macje
iawne, w części.Bz.aś
informacjenieiawno
-- dotyczącoadiesu zamieszkania skladaiącegooświadczenie.or.J
miei"ca pbtozeni" ni..ucrr-o.ios"i.,-

czĘśc
Ą
J a , r r i z ep. io d p i s a n y ( a ) ,
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po zapoznaniu
się z przepisami
ustawyz dnia21 sierpnia1997^r.
o ogr9niczeniu
prowadzenia
dziala|ności
gospodarczej
przezosobype|niace.
funkcjep"uii"il.'"ioi. u-.Ńiloo' p:z..ozs,z 199br. Nr l'l3, poz.
715i Nr 162.
poz'I126,f1999r.Nr 49,poz.ł'3, z zodo;.ru'.zo,
J"). ibo. iazz3002.r'
Nr 113,poz'984i Nr 2l4,poz.1806)
oraz
ustawy2 dnia5 czerwca1998r.o^samorząd'i"
po.ii"io*vln-i-o'..u.
'.zoor
. lvi riż. pil. irisi,2orazz2oo2t'Nr23,
poz.220,Nr 62,poz.558.Nr 113,.poz'
olł, rvi lssl.o;'|''iiii,N, zoo,poz.roaa.iŃi z1;,-poz.
1806),
zgodnie
z art.25ctej ustawyoświadczam,
ż.eposiadam*;[;ia;;;iiio
."i#'t..li".ii,i"p.;i";i;i [ajątkowej|ubsta.
nowiącemÓj majĘtek
odrębny:
L
Zasoby pieniężne:

** środki
pienięŹne
WWaIucie
j. ..?-3.3.J..{.l
po|skie
-zgr.omadzone
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środkipienięźnefgromadzone W Wa|ucieobcej:
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1.Domo powierzchni#^.*Ę
-,, owartości:*.1?'Ę.-,rtut
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.?P,.m2,
o-,non",.!f...296-'.'{
tytul
prawny:
,łł7#k..#''s**ł.*l*:.

o wartości:

uB.
Fosiadam udziaty w spÓtkach
hand|owych_ na|eżypodać
|iczbęi emitenta

udziafÓw:

ifi1;#s';tr#frft
.trf;
..;ff#Jfif
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nia idatę nabycia,od kogo:
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z tego tytutu osiągną|em(ę|am)
w roku ubiegĘm prŹychódi dochód w wysokości:
....'...........'.
2. zarządzam dziata|nością
gospodarczą |ub |estem prz6dstawicie|6m,
pelnomocnikiem takiej dziala|ności
(na|eży
podać formę prawną i przedmiot
działaIności}:
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Z tego Ętutu osiągnąłem(ętam).w
roku ubieglym dochÓd w w}łsokości:
Ą

"..
",...,.r*ęY...k-fuffi.

z.

_ jest9mcz|onkiemzanądu (od
kiedy):...................,...'''..........

_ j$tem czlonkiem rady
nadzorczej3(od.kiędy):

- jestemczfonkiemkomisji
repirylnej(odkiedyl:

...........ii
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3. W fundacjach prowadzących dziatalność
gospodarczą:

-

jestemczlonkiemzarządu(od kiedy):............
.,ł,łł..c....kfo.ę,

_ jesternczłonkiemrady nadzorczej
(od kiedy):...........ł?#.AW.
* jesten^r
cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):.,.."......#:ę...*

?%,

Z tego tytuiu osiągnąlem(ętam}
w roku ubiegtym dochod w wysokości:

tx.
Składnikimienia ruchomego o wartościpowyże|10 000 z|otych(w pnypadku pojazdÓw mechanicznychna|eży

: C1T-źoE-.u' ę-..t.'.'.''.'ł,p-.il.&'.''.:...'1'Ę'.il..2/''.'.'''5-.f..."..l..ę.

X.
Zobowiqzaniapienlęzneo waftości
powyżej10 000ztoĘch,w tym zaciągniętekredyw i pozyczki oraz'yvarunki,
na jakichzostaiyudzielone(wobeckogo,w związkuz jakimzdarzenie|T|,
........
W iakiejWysokości):

Fowyższeoświadczeniesktadam świadomY(a},
iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
prawdy lub eatajenieprawdy grozi ta'a poz'uawienia
nie_
wolności.

k?"bł.."'.2..ę.,,.'
P.Ż,..ł?.(?,
".,t.'..
{mieiscowość,data}

t Niewlaściwe
skroś|ić.
wytwÓrczaiw ro|nich'iow zakrosieprodukcjiroś|innoi
i zwigrzęc8j,
w formiei zakresi"lo"pod".
:J tr".:jnil"iH.:iności
Nie dotyczyradnadzorczych
spÓtdzie|ni
mieszkaniowych.

