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Uwaga:

l.
2.

3.
4.
5.
6.

Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
nalezy wpisad "nie dot5/czy".

w

konkretnym prrypadku zastosowania,

Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi1zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2erisk4 wsp6lno5ciq maj4tkow4.
O5wiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.
W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomo5ci.
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a, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 6?9, z l99B
po zapoznaniu sig z przepisanri ustawy

r. Nr l13,poz.7l5 iNr 162,poz.1126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz
2002 r. Nr ll3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. 2 2001 r. Nr 142, poz. l 59l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
ll3,poz.984, Nr l53,poz.l27l iNr 214, poz.1806), zgodniezart.24htej ustawy oSwiadczam,Le
posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie
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- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .

.A*Z ....&l*.1.

dt

- papiery wartoSciowe:
na kworg: ......................eL...../.f,.
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IL
L Dom o powierzchni:ot&L m2, o wartoSci: a.'.dol..tyulpraw^r,
2. Mieszkanie o powierzchni:

y'1,#m2,

o wartoS ci:u,clAtyru+

......k.....@XX..

pra*rr, .tt*..,*-$XX...

3. Gospodarsnl,o rolne:

rodzaj zabudowy:

...tt+r-t.....dzltu*t.......... r),tul

prawny'.

.......k1

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w
4. Inne nieruchomo5ci:

o

wartoici: ...-.4)....e4.,..../{.,R....d......

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w sp6lce:

/,1^L.......
Z tego Otutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .....................

re- 4q
IV,

Posiadam ak0je w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o akcji w sp6lce:.......
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tego tlrtutu osi4gnqlerh(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: ................

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samoz4du
terytorialnego, ich zwi1zkfw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w dro.dze pruetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
a

vI.

l.

Prowadzg dzialalno56 gospodarczq2 (nalely podad fonng prawn4
,

.......

i

przedmiot dzialalnoSci):
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- osobiscie
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..
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Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ........................

2.

Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikienir takie;j

dzialalnoSci(nale2ypodaiformgprawn4iprzedmiotdzialalnoSci):...............
-

osobi5cie

......//*......e1*.1.r+f4,14

.........r..;......r;..

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ................

VtI.
l. W sp6lkach handlowych
-

(nazwa, siedziba

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

sp6lki):

..................

kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od

kiedy):

........1/4*..

frm

.74,!*

Ztego $rtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ................
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2. W sp6ldzielniach:

0

-

jestem czlonkiem zarzpdu(od

kiedy):

................../fu4,*g.........XrlaW.
0

kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

...1N*,

d*.\Xvn

Ztei;gotytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSc i: .............A**.0.

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz 4:
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jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

kiedy):
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Ztego q/futu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d kazdego wysoko5ci:

t**.....dqq.....................
vIu.
Inne dochody osi4gane

z

tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajg6,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego

tltulu:

.........................

/hfl

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o

wartoSci powyZej 10.000 zlotych

( w przypadku pojazd6w

nale?y poda6 markg. model i rok produkcji):

L Cl^;-......:. ....(m..............:...

x.
Zobowi4zania pienig2ne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyy

oriv warunki,

na

wysokoSci)r
..../1/kt.....

i

po2yczki

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
r

4n*t

czqSe n

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groa karapozbawienia wolnoSci.
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I NiewlaSciwe skreSli6.
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Kodeksu karnego za

