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Uwaga:
L. Osoba skladaj4ca ofwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,
nalezy wpisad t'nie dotycry".

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku

3.

odrgbnego i maj4tku objgtego maHertsk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju

iza granic4.

r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgsci A oSwiadczenia za,warte s4 informacje jawne, w czgSci B zaf informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sktradaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomo5ci.
CZ4SC A
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuj e
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

zapomarriu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U . Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 73, poz. 715 i Nr

po

l62,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nr1l3,poz.984 iNr214,poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 7591 oraz
22002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, po2.558, Nr I 13, poz. 984, Nrl53, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sldad malZefskiej wsp6lno3ci
maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

..2.6..0.Aq.a.A

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartoSciowe: ..............
na kwotg:

II.
powierzclni:/.€Om2, o wartoSci:
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o wanoscl:

rodzaj zabudowy:

tlrtul prawny: ................

Z

tego tytulu osi4gn4lem(giam)

w roku ubieglym pnych6d i

doch6d

w wysokoSci:

III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nalezy podai Iiczbg

i emitenta udzial6w:
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Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglymdoch6d w wysokoSci:

;;.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleay podad liczbg i emitenta akcji:

rn.le....afa$rgt
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

l0% akcji w sp6lce:

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w
.,ar.2...e(a&y

wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyLqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej 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:

VI.
1. Prowadzg dziaNalnoSd
..

gospodarcz{ (nale1y-poQa(: formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci):

..... .' .. .. ... /n. ti.e.. ...

€.7k.fu*l/-.

..

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego tytutu osi4gnElem(glam)

w roku ubieglym przych6d i

doch6d

w

wysokoSci:

2. Zxzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz1lnbjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
przedmiot dzialalnoSci):
dzialalnoSci (naIeiry podai formg prawn4 i

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tyhlu

osi4gn4lem(gtam)

w

wysokodci:

....4rie...r/a.9*.7.
roku ubieglym doch6d w

wvsoko$ci:

w roku
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-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tego Fotulu

osi4gn4lem(Elam)

w

ubieglym doch6d

3.Wfu ndacjachprowadf4cychdzialalnoSigospodarczq:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwpt uzyskiwanych
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
produkcji):
mechanicznych nale2y podad markg,

model i

rok
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X.
Zobowiqzana pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty
i po?yczl<r oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci)

:

CZF,SCB

Powyasze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za p o dane nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi karu p o zb awi enia wolno Sci.
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(podpis)

I NiewlaSciwe skreSlid.

2

Nie dotyczy dzialalno5ci wytw6rczej w rolnictwie w zakesie produkcji roSlinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie dotyc4, ndnadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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