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Uwaga:

1. Osoba skfadalqca o6wladczenie obowiq3ana test do zgodnego z prawdl, stannnego I zupelnego

wypelnlenla ka2dei z rubrYk.

2. Je2eliposzczeg6lne rubryki nie znaiduJq w konkretnym przypadku zastosowanla, natety wpisa6 
"g!g

dotvcar".

3. osoba rkhdalrya o6wladczenie obowlpana iest okrp5li6 prrynaletno6C poszczeg6lnych skladnik6w

malqtkoryych, dochod6w i zo6owiq;fi do maJqtku oirelrnego i malqtku oblgtego mat2efiske

wsp6lno6clq maiqtkowq.

4. OSwiadczenle maiqtkowe dotyczy malltku w kralu I za granlcq.

5. OrSwiadczenle maf ltkowe obeimuie r6wniet wlelrytelno6cl pienig2ne'

6. W czg6ci A o5wladczenta zawat1E sq informacie'tawne, w czeSci B 16 infonnacie niejawne

dotyczqce aArcsuzamleszkanla sffaAalicego o6whd&enb oraz miqsca polro2enla nleruchomo6ci'

czEs6 A

Ja, ni2ej podpisanY(a),

urodzony(a) 06 ,1Qo 5.r,

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

\(
nazwisko rodoup)

w

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialblnoSci go-

spodarczej pzez osoby pelniqce tunkcje prbil;" ioi. u, Nr 106, pot'i79' z 19-!8 r' Nr 113' pz' 715 i Nr 162'

poz. 1126,21999 r. hir;g, p"t AaS,'zZOOO r. Nr'26, poz. 3OO or"zz2O,2r' Nr 113' poz' 984 iNr 214' poz'

1806) oraz ustawy z dnia b'r"r"a 1990;. ; t""oEii,i6 gminnym (Dz' U' z2oO1r' Nr 142' poz' 1591 oraz

z2O02r. Nr23, poz.22O,Nr62, po2.558, Nr 113, qo2..984, f'fiiS3, poz'1271.i.Nr214' poz' 1806)' zgodnie

z art. 24htej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace ; skhd'mal2erlskiei wsp6lnosci maj4tkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

\o ),yI

- Srodki pienig2ne zgrornadzonew waluoie obcej:

- papiery wartoSciowe:

na kwotq:

MAJATKOWE

%rf%ilrt , dnia "$.S.,..?!....3p41... '.



1. Dom o Powie rzchni 1t m2, o wartoSci: ut p ra w ny : .... tt'.'.UiIjB,fljl'.ltl:-
\

*llAPo
rL
t}^llo.....

2. Mieszkanie o Powierzchn I : ... ... , o wartoSci: tytul prawny: .................

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: erzchnia:

o warto6ci: Rodzaj zabudowY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci ..

4. lnne nieruchomo6ci: Powierzchnia: ......... o wartoSci: ........ tytul prawny
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - a 2y podai liczbq iemitenta udzial6w

{\,'w

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii tO%udzial6w w sp6lce: .........[49

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: "...szle

lv.
Posiadam akcje w sP6lka ch handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nilLO% akcjiw sp6lce

a"Ufq
ztegotytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ......{f{&-

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrqbnego) od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

{Ytrt

I



vl.

L. Prowadzq dzialalno6i gospodarczq podad formq prawna i przedmiot dzialalno5ci):.............

ru€

- osobiScie ..t{)l}.....

(

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoSci 
' 
..$,{i...

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalno$ci)

- osobi6cie .I},!&.

- wsp6tnie z innymi osobami ..............md. ,t &tq
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci 

' 
....$&....dff,ru4C,t/td

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):.........1* ffit*,t
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..................{ru[..

(
oicqLv"lr6- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..........m,[9....

(

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..........il\{/

Zlego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. W sp6ldzielniach

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

dfrtrt
Wrry.tNL".

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...........fl\lr..... pl@at

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci : .'..........

(
.u0....*tttq

(

(

(

(



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): ..............[!.9.....

,y-r_(lc&f%rt

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):............ix,l,!<...

VIII

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 OO0 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podai markq, model i rok produkcji):...............

x.

Zobowiqzania pieniq2ne o warto5ci powyiej 10 OOO zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko$ci):

M ddVr*t

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):.. NU .dfur.P.Y,.ti4.....;...............

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .........ffC i1ph.,ilCeltm.

(
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czEse B

Adres zamieszkania osoby skladajqcej o6wiadczenie: ................

Informacja niejawna

(Art. 24 j ast. 6 ustawy z dniu I murcu 1990 n o ssmorzqdzie gminnynt)

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art.223 5 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

ft.t-*au.,p.... .ffi ..(ih,. l,o,t to
(miejscowoSi, data) (podpis)

[1] Niewta5ciwe skreilii.

[2] Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji rodlinnej i zwierzqcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


