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6.

Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupetnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
JeZeli poszczegllne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y wpisai ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre$lii przynalehnoSi poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4

maj4tkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju izagranic4.
OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigime.

W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSci B

zaS

informacje niejawne dotyczEce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomoSci.

CZ4SC A

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I 13, poz. 715

i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz 22002 r. Nr lI3, poz.984
i Nr 214,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr ll3, poz. 984, Nr I 53, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z afi. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienig2ne:
Srodki pienigzne zgrom adzonew walucie
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Posiadam pdTialy w sp6lkach haadlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
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tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: L?!r'9.
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Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niLl0% akcji w sp6lce:

.w.e.g..

afcii: 12!.?....d9,t.U514
""'u""
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwyN4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zfVcip w drodze przetargu - nalezy podad opis mienia i datg nabycia, od kogo: .........
.1Xt a. . . .c/'0.t.u.c.r,u.
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VI.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodarcz1lz) @arliry poda6 formg prawn4 i przedm iot dzialalnoSci):
g. . d.g.t,.ua K
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2. ZarzEdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoS ci (nal ezy poda6, for.m g prawn4 i przedm iot dzialalno

osobisci
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l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba
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sp6lki): .1.1!;9.
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z

tego

tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

t)

v
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczeitt) (od kiedy): ...

j estem

tu'

czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy):

.n.L'9.

delgC 4rl

JJ

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

VUI.

Inne dochody osi4gane z tytrfiu zatrudnienia lgb iryej pzia\alnoSci, zarobkow,ej lub zajE6, z
p.odaniem kwot uzyskiwanych zkuzdeso tytulu: ..49.*11.a.d...4.Q...5.f.a.5.!,{.".fu...P(A!..U

I/

X. Zobowi1zaniapienigZne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczkioruzwarunki, na ja$ic\ zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzenieffi,
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CZrys C B
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iznapodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karne go za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(miejscowoSd, data)

[1] NiewlaSciwe skreSliC.
[2f Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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