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Uwaga:
1. osoba składaiąceoświadcżenieoboqriąfana i€ s t do ż8odn€ g o f ptawdą starannego i zupełnego
Ę}T€łni€nia
każdei f rubryk.
2. J€ ź eli Posfcze8tjlne rubryki nie znajdująw konketnym Pr'Fadku zastosowania, należyupisać
"nie dowczv".
3. osoba składającaoświadczenieobowiązana ie6! określićPŹynaleźnośćposzczegr5lnychskładnikóv/
maiątko*fch' dochodów i zobowiąfatń do maią.ku odĘbaego i maiątku obiętcgo maŁeńsĘ
vspó|nością maiątko!r'ą.
4. oświadcfeni€ maiątko!r'e dotycfy majątku w k.aiu i fe ganicą
5. oświadczenie ma|ątko*e obejmuje ńwni€ ż wierzytelnościPieniężne.
6. w cfęściA ośc/i.dczeniafawarte są infomacie i.wne' w częściB faśinformacie ni€ i ewn€ dotyczące
adresu zamieszkania ekłarla|ącegooświadczenieoraz mi€ i 6ca położ€ n ia nieluchomości.
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2arrudni€ n ra.stanoviskolub funkcia)
Po z^Pofn^ ! s'ę z PŻcp^ar ustasT z &!. 21 sierpDia 1997 r' o ogtaniczeniu prowadfcflia dfialalności
gospodarczejprzez osob} Peifliącefunkqe Pub]lcznc(Dz' U. Nr l0ó' Pof' ó79' z 1998r. Nr I 13,Poz' 715 i Nt 1ó2.
Poz. 1126.f 1999r' ^vr.ł9'Poz' .t83'z 2000 r. Nf 2ó. Poz' ]0ó oraf z 2002r' Nf 11.]'Poz. 98.l i Nr 2l.ł' Pof' 180ó)
olaf usta$\ z dnń 8 marc2 ]99o t. o gmoŹądzi€ gminnrm (Df' L. 2 200l r- Nr l.ł2' Pof' 1591 ofrz z 2Do2 t'
Nr 23, Poz. 220' Nr ó2' poz' 558' Nr l13. Pof. 98.ł'Nr l53. Pof. 1271i Nr 21.+'Poz. l8()ó).fBodni€ Z aft. 2.łhtei
usta\q ośv:adczam..ŻePosi2dem wchodzące g, skł.d ,nałźeńskiei wsPóIności fiaiątko||ei |ub stĄaowiące
mói maiątek odĘbny:
I.
Zasoby pienięzne;
'śtodkipienięznez6xomad-zone
w wajuciepo]slriej:
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2. Nfieszkanieo powierzchni:
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3. GospoLlarstso robe:
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Z tegos-tu}uosiągnąłem(ę}an)
w ro|.uubieg]vm
pŹychódi dochódv9]sokości:.l1r..r.'.....444'ł.}
4. InneĄieruchońości:
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Posiadamudfj'ły w spólkach hand]ow1ch. należypodaćJiczbęi emitentaudzialórv:' ' z":'.J '. ' ' .ł.|a:)'9.\':|'''''..''''

Z tegot1tulu osiągnąłem(ęlam)
w roku ubiegh'mdochód w wr'sokości;
...z:y;.....''''Pł9bT
Nabyłem(am) (nabył mó' ma]Źonel'' f w1']ączcniern mienia p'z}naleznego do pgo majątlu odtębnego) od Skatbu
?ańSt\\'a' mnej p,ństvovcj osoh prasnej' jednostek smoźądu telytoriainego, ich fviąfkóv lub od Lomuna]nei
osoby pra\inej nastęPujące mienie, które pod1e$b zbvciu rv drodze przetargu
należy podać opis mienra i datę
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Z tego q tułu osiągnąIcm(ę]am)v toku ubieg\'m ptzychód i dochód rv n"ysokości:'ł:tt!.r'''''.'dp'!'l9:l-'l'
2. Zarządzam,1zial aością
gospodarcząlub jestemPŹedstavicie]cmPcłflomocniklemtakiejdziałalności
(naleźv

l...........4b1.1.ra
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Z tego 6-tułuosiągnąłem(ę}am)
w roLu ubiegłymdochód rv ł1sokości:
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1.w sPólkachhandlo$],ch
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2. \\' spó|dzielniach:
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. jcstemczlonkiem zarządu(od kiedr):....*ł*.i...... d"rp-|*----

. icstemczlonkiem tadv nadfoicfejr (od kied': ..t.!ń-'s'''''''',,ŚżbJ1*.7
. jestemczlonkiem komisjirNifiinej (od ki€ d y): . ,..:t,x:x.
ot^!7
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rv roku ubiegłvn dochód w wYsokości:.(:Y......p.,:)9?}.,
Z tego tvtulu osiłgnłłem(ęłarn)

zarobko*'ej lub zajęć, z podanietn L:wor
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zobo,\1,iąfaruapienięźneo vartości Po\\]fej 10.000 z|oq.ch' rv qm zaciegnięte kfedIg. i poż}'cfki oraf wirunk. na
jakiej wsokości):
v
jakich zosu\udzielone (wobec kogo, rv zviązku z jalim zdarzeneo'
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fu.1.tr.ł*..tr.
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Povyższe oświadczerriesl.Łdam świ4domy(a),iż na podstawi€ arL 233 $ 1 Kodetsu kamego za podanie nięrarr'dy
tub fatajenie Ptawdy g(ozi ka-ra Pofbavioia

\rohości

Ok...?a*.4/|
..&I.o*els,:*:ęn.,./.-ą..
(miejscowość,
data)

' Niewlaściweslreś]ić.
. Nie dotyczy dfjrła]ności*'}twó!czej v to]nictwie
w zaLrsie
pfodukcji toślinn€j i złieżęcej' w forrnie i za}rcsie
gospodalstrv"rto&innęo.
trNie dogczy tad nadzorczych spółdzie)ai mieszkaniov1ch.

