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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

i

2. JeL,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleiy wpisa6 I'nie dotycry".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[sk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za6 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraiz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.
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{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z 1998 r. Nr I 13,poz. ?15 i Nr
162,po2.1126,21999r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002 r.Nr l13,poz.984 iNr2l4,poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.l59l oraz
22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, po2.984, Nrl53, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art, 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malZefrskiej wsp6lno5ci
maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.

ilt[r,],

3. Gospodarstwo rolne:
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.......... A)1, .L...o.t\0_[qc4.
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieplym doch6d w wysokoSci:
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Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - na\e?y poda6 liczbg
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Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wyNqczeniem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i
przedmiot dzialalno5ci):

doch6d w

wysokoSci:

vII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6tki):
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jestem czlonkiem zarzqdu(od
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jestem czlonkiem rady nadzo rczej3 (od
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarcz4:

ff-rll'

wysokoSci:

vru.
Inne dochody osi4gane

zguht

zatrudnienia lub innej

dzialalnoSci zarobkowej Iub zajg6, z podaniem kwot uzyskiwanych
zkaZdego

tytulu:
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rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podai markg, model i
rok produkcji):

AulL.,dA.hac;4
X.
Zobowiqzarria pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ..............
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cz4sc

B

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

$glhO,pr.,.Q.. gb,0tr . tO4 T
(miejscowoSC, data)

' NiewlaSciwe skreSliC.

'

Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.
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