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Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia

kaZdej z rubryk.
Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleby wpisai ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zanajest okre6li6 przynaleznoSi poszczegdlnych skladnik6w
majqtkowych, dochoddw i zobowi4zah da maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kaju i za granic1.
O$wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pieni?zne.
W czgsci A o$wiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czg$ci B zaf informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

CZqSC A

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

* So**t1

il)nCj

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu

z dnia2l

sierpnia l99l r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnorici
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715
i Nr i 62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orv 22002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 214,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142,
poz.

l59l

sig z przepisami ustawy

oraz 22002 r.

poz. 1806), zgodnie

z

Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214,
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad matZeriskiej

wspolnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:
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pienig2ne:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:
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III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych
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- naIe|y podai liczbg i emitenta udzial6w:

.
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 1 TYo udzialow w sp6lce:

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych

- nalely podad liczbg i emitenta akcji:

.tvu,a..oh$:q

UU

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, zwyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego,

ich zwr4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujEce mienie, kt6re

podleqal.o zbyciu w
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drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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. lrowa dZg dziahalnoSi gospoda rcza,[zl
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$alety podai formE prawnq i przedm iot dzialalnoSci):
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osobiScie

wspolnie z innymi osobami ....
Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci:
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnodci (nale4y po$ad for mg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
osobiScie..ry\Q,

ohL$t

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:
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l. w

spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): hvq-.

jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):..
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jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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2. W sp6ldzielniach: .{s.wQ, dStIAVlu.
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczeit3l (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4tem(Elam) w roku ubiegtym dochod w wysoko$ci:
3. W fundacjach prowadz4cy ch dzialalnoSi gospoda rczE:. .f*rU r0\^\&l/r.r
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Jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
.;estem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlpnkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy):

z

tego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym
doch6d w wysokosci:

31',1T:.:.":n"ov,o.si4sane
uzvskiwanych

::iil:: i:::

tr
z tvtulu
LJ vw.w zatrudnienia
zcru uL'rtrrua ruo
lub jqnej
rnner ozL.atarno$ct
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zkuidego tyturu:
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IX' skladniki mienia ruchomego

o warto$ci powyzej 10^000
tlolyph (ry p."ypadku pojazd6w
mechanicznvch nalefi podad markg, model
i rok produkcjil' Q.wgL. fi.If.
. . ..
,10C,b.r,.
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Zobo wiqzaniapieniEzne o wartosci powy
zei 10

000 zlotych,w tym zaci4gnigte kredyty i
udzierone (wobec kogo, w
w zwt*zKu
jakim zdarzenieffi,
zwi4zku zzlaktm
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CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rZnapodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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] Niewla$ciwe skre$lii.

izj Ni. dotyczy dzialalno$ci wytw6r

czej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej

zakesie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorcrych sp6idzielni mieszkaniowych.
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