oswIADczr,NIB MAJATKO

p'r*wa+omz

os

oby wydaj 4cej d ecyzj e ad m i nis tracyj n

UWAGA:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawdq starannego i zupelnego wypehienia
kazdej z rubryk.
Jernli posz,czqg6lne rubryki nie znajduj4 w konketnym pzypadku zastosowania, nalezy wpisad ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowiqzanajest oke3lid przynale2noSC poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochoddw i zobowiqzai do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4

maj4tkowq.
O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kaju i za granicq.
O6wiadczenie majqtkowe obejmuje rdwnie2 wierzytelno5ci pienigZne.
W czgSci A o3wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotycz?ce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomofci.

CZqSC A
Ia, nizqpodpisany(a), ..0.f/rnfi..,5.O1: v..t..tQ,.Cln,l4xCil.5lr.O-...:....'{L{t't!*..bl',$.16.0,
(imiona i nazvi'isko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I 13, poz. 715
iNr 162, poz. 1126,z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r.Nr26, poz.306 or.az z 2002 r.Nr 113, poz.984
iNr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, po2.984, Nr 153, poz. 1271 iNr2l4,

poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, Ze posiadam wchodz4ce
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigZne:
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych
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Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, zwy\4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podad opis mienia i datg nabycia, od kogo: .........
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VI.
1. Prowadzq dzialalnoSi gospodarcz4tzl (nalely podai formg prawn4 i przedmiot dziatalnoSci):

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ...
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2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz1lubjestem przbdstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleLry podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
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tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): . .. .
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od
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Z tegotytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
3. W fundacjach prow adzqcych dzialalnoSi gospoda
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Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE{ z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulq:
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyZej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mecfranicznych nale?y podad markg, modeli rok produkcji):
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X. Zobowiqzaniapienig2ne

o wartoSci powyzej I0 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty i
po?yczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w
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cz4sc B

Powyzsze o$wiadczenie skladam $wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(miejscowoSi, data)

(podpis)

[

| NiewtaSciwe skreSlid.
[2] Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3f Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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