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UWAGA:

1. Osoba skladaj4ca

2.
.t
J.

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z rubryk.
JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisai ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiEzaoajest okreSlil przynale2noSi poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4

maj4tkow4.
4.
5.

6.

OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
OSw iadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wni eZ w ierzytelno Sci pienigZne.

W czgSci A oSwiadczeniazawarle s4 informacje jawne, w czgSci B

zaS

informacje niejawne dotycz1ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami uslawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7l5
iNr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z2000 r.Nr26, poz.306 oraz 22002 r. Nr 113, poz.984
iNr2l4,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22001 r.Nrl42,
poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz.984, Nr 153, poz. l2ll iNr2l4,
poz. 1806), zgodnie z zrt. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U.

Nr

106, poz. 679,

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta udziat6w:
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w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .cnit
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IV.
Posiadam

$cje w sp6lkach handlowych - naIe?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

ftift tutil.try
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tego tytulu osi4gn4lem(glam)

v'ool

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...mil. Ah/yC'l y

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego rnaj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: ..
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(naleay podai formg prawn4 i przedm iot dzialalnoSci):
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2. Zarz4dzam-dzi*lalnoSci4 gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy podad {orgg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
osobiscie. . . . ailt.. .
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wsp6lnie z innymi osobami
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jestem czlonkie mzarzEdu (od kiedy):
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w
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tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ... rnie

jestem czlonkiem rady nadzorc zeitt) (od kiedy): ...
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tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: . .. ft|.|t,.
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jestem czlonkie m zarzEdu (od kiedy):
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jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

......ft?t?.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

IX.
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Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyZej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiry poda6 markg, model i rok produkcji):

. fre Yp.f.ft

yaR, t5

...;..l,gat.$.&

vryhej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
udzielone (wobec kogo, w zwi1zku z jakim zdarzeniem, w

%r^

CZrySC B

(vtPowyZsze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), iznapodstawie art. 233 $

I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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Niewta$ciwe skre$liC.

Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3f Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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zwierzgcej, w forrnie i

