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Uwaga:
L. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawd4, starannego
zupehego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduje w konkretnym prrypadku

i

zastosowaniao

nale?y wpisad ttnie dotycry".

skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku
odrgbnego i maj4tku objgtego maDerisk4 wsp6lnoSci4 majqtkowq.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju iza granic1.
5. OSwiadczenie m aj 4tkowe obej muj e rdwniei wierzytelno Sci pienig2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca

3. Osoba

poloienia nieruchomoSci.
CZ{,SC A
Ja, nihq podpisany(a), ...
(imiona i nazwisk oraznazwisko rodowe)

9,E1tr,n..l%fu * ....... h.QM.#k
0S.i404K....9.c.t\-{4os1t.....5fb,.€sn.rt/.eJ...(/...f.m.p*{{€,...:....?.&.4r.au.(v.tF....J.g-./.rxt.r.Y,
urodzony

@)ffi

.

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapozttaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczej przezosoby pehri4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162,po2.1126,21999 r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002 r.Nr 113,po2.984 iNr2l4,poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22001 r. Nr l42,poz. l59l oraz
22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I13, poz. 984, Nrl53, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oSwiadczarr\ ze posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci
maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polski ej: .....!(1.€... .W77.Q2.
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej : .........|.t/.t€. ...Q9.*..ALH.
- papiery wartoSciowe: .......#.{.9- ....Ufi:(.LJH
na kwotg: .........

II.
Dom o powierzchni: m2, owarto$ci:
tytul
prawny:
1.

...1{.!€....e.W.!4,

2.Mieszkanie o powierzchni: ffi2, o wartoSci:

........V..{,f,

...NTY.IJY.

i
i
I

tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj

gospodarstwa:

., powierzchnia: ....[V.1f...

.WI:!.4'.{..........

o wartoSci: ....

rcdzaj zabudowy: ............

tytul prawny:

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym przychod i

doch6d w

wysokoSci:
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:

......tU.i.9

....Ae.fi..!!/:(.......

o wartoSci: ........

tytul
prawny:

III.
Posiadam udzia\y w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbE i emitenta udzia\ow:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w
wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje

w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:
..

/v

.(g.. . . ..w-T.Y..

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

Z

tego tytulu

{.r--Y.

l0% akcji w sp6lce:

osi4gn4lem(glam)

w

roku ubieglym doch6d

w

wysoko6ci: ........

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z vrrylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

-

terytorialnego, ich zwiryk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od
..N..$...9..er7.E1//..

kogo:
vI.

1.

Prowadzg dzialalno$d gospodarcz{ (nale?y poda6 formg prawn4

dzialalnoSci):

....1!.t.r,7..

i

przedmiot

.0re.n.A.LY..........

- osobiScie .........

wsp6lnie

-

z

innymi

osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w
wysokoSci: ........
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
przedmiot dzialalnoSci):
dzialalno5ci (nale?y poda6 for*g prawnq i
- osobiScie ..........

wsp6lnie

z

innymi

osobami

Z

tego tytulu

osi4gn4lem(glam)

w

roku ubieglym doch6d

w

roku ubieglym doch6d

w

w roku ubieglym dochod

w

wysoko5ci: ........

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba

1.

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
-

Z

tego tytulu

osi4gnqlem(glam)

w

wysokoSci: ........

2.W sp6ldzielniach:
-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu
wysokoSci:

osi4gn4lem(glam)

..

3. W fundacjach prowadzqcych dziaNalnoSd gospodarcz4:

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy):
-

Z tego tytulu

osi4gnqlem(glam)

w roku ubieglym doch6d

w

wvsoko$ci: ........

vIII.
Inne dochody osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej
dzialalno$ci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kp'ot uzyskiwanych
zkuzdego

tytulu:

.*. .'..t.5.&...,..'i.9.....il.,....

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechani cznych
rok
nale?y podad markg, model i

produkcji):

...UF-....

A9.n.I'2(.,

x.
Zobowiryania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i po?yczki oraz warunki, nd jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

cz4sc

;;-;;

B

*tou-

Swiadomy(a), iL napodstaw ie art.Z33 $ I Kodeksu karnego
prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

"*"dczeni;
zapodarrie nieprawdy lub zatqenie

t

5rr"ro.dano 19 l;*, lo\tr,

*)aejs*..$aC. oaxLP*

,il""-";,;;;

(podpis)

' NiewlaSciwe skreSli6.

' Nie dotyczy

dzialalnoSci wytw6rczej

w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

zakres ie gospodarstwa rodzinnego.

'

N

ie

doty czy r ad nadzor czy ch sp6ldzielni m i e szkaniowych.

i

zwierzgcej,

w formie i

