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Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi<1zana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie dotyczy".
Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
maj<1tkowych, dochod6w i zobowi<1zan do maWku odrybnego i maj<1tku objt(tego malzeii.sk'l wsp6lnosci<1
maj<1tkow<1.
Oswiadczenie maj<1tkowe dotyczy maj<ltku w kraju i za granic<1.
Oswiadczenie maj<1tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniyzue.
w CZySCi A oswiadczenia zawarte S<l informacje jawne, w CZySci B zas informacje niejawne dotyCZ<lCe adresu
zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), ...

~QjJ.~ ....... ?..~{~.~.~tA. ....... ~. f.~{V{!~~~......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

:J.A.J\9.:.~.~~.~.~~ ...................... w ... }~~.l.V. ....................... .

......................................................................................................................

foJ~lA.T9.N~( .... l.JL~tf?..... .f.r~.~~...... ~~ ... ~.l.A.~.T..IJ:-: .... To@.N\t\-:-:

.. S~t-.~j.(\~ ..~I~......9.~.:......~~F.~If..~~J.L ........................................ .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzq.ce w sklad malzeiiskiej wsp6lnosci majq.tkowej
lub stanowiq.ce m6j majq.tek odr~tbny:

I. ~aso.b~ ~i~nittzne:
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. ·.

srodk1 plemyzne zgromadzone w waluc1e polskleJ ... ,

£

J~. ~; ... :.............................. .

sro~ki pieniyZn~ zgromadzq,ne ~ ~u,cie obcej: ..CN\.~.... ~~ ......................... .
pap1ery wartoscwwe: ..

¥· ........................................................

l'i\kit. ~

........................................................ na kwoty: ........................................... .

1

~· Dom o powierzchni:i1\ll<. ~'· o warto!ci: .................. tytul prawny: .............. .
powierzchni:!W.~. -~~o wartosci: .................. tytul prawny: ........... .

2.

Mieszkanie o

3.

Gospo~two rolne: rodzaj gospodarstwaftW....~, powieczchnia: .................
o wartosct: ....................................... rodzaJ zabudowy: .................................... .
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tytul prawny: ............................................................................................... .
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wartosci: .................................................................................................. .

tytul prawny: ............................................................................................... .

~!~~ ~d~i~~ ~.~~6~~~ ~~d~~~~~.: ~~~~~·p·~~C.li~~~. ~~i~~~~ ~~~~6~ ~~:: ~r
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udzialy te stanowil} pakiet wi((kszy niz I 0% udzial6w w sp6lce: ....................................... .
Z tego tytulu osil}gnl}lem(((lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

rlnh

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podacliczb(( i emitenta akcji:r.NvU .. .\§."I(J":'\~

.....................................................................................................................
akcje te stanowil} pakiet wi((kszy niz I 0% akcji w sp6lce: ..... ; ......................................... .
Z tego tytulu osil}gnl}lem(((lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyll}czeniem mienia przynaleznego do jego majl}tku odrybnego) od Skarbu Paitstwa,
innej paitstwowej osoby prawnej, jednostek samorzl}du terytorialnego, ich zwil}zk6w lub od komunalnej osoby prawnej

~~~~jMlti~~~g.~.~~y~.~~.~ .~~~. ~:~~~~ ~. ~~~~ .p~~~ .~~~.~~~~~~~ i d~t~ nahyci" od kogo
VI.
I. Prowadz(( dzialalnosc gospodarczl}[ZJ (nalezy podac formy
·· · ··

-~~~~~~~-i~ ~i():: ~w~·::::::;:

........ .

A "t;c

prawn~ i przedmiot dzialalnosci): (lv.J.) ·-~~

.·: : : : : :.·: : : : .·: .·: : : : : : : .·: : :.·: .·: : : : : : : : : : .

~L.dJ.:i.\~····················································

wsp6lnie z innymi osobami ....
Z tego tytulu osil}gnl}lem(((lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarzl}dzam dzialalnoscil} gospodarczl}lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
formy
-

prawn~

i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie .......

~~---~~···········~~w~·/········································
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;~:p6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): .. ~- .. ~~- .......................... .
-

jestem czlonkiem zarz!!du (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlorikiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ..................................................... ..

Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

;·.·:; ·~~~;~~i~~~~~~; ·.·.·.·N\1t.'.·.·.·.··~0\f..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
-

jestem czlonkiem zarz!!du (od kiedy): ................................................................. ..

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejPl (od kiedy): ....................................................... ..

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .

Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
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-

jestem czlonkiem zarz!!du (od kiedy): .................................................................. ..

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VIII. Inne dochody osi!!gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajy6, z

.. .. .

uzyskj'wanych,gazd~ulu: .......... : ............................................... .

...........

podaniem kwot

....... .
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IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej
podac marky, model i rok produkcj i): .... -r~· ~~

10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

....................................

........................................ ~~..... ~~.~~....................................... .

X. Zobowi!!zania pieniyZne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci!!gniyte kredyty i pozyczki oraz warunki, na

j~-~h-~~:~ ~rm:. (~¥i~~ -~-j~i~ ~~~i~~: ~~~i~j .::~~~~i)
·····················································································································
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CZF;~C B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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J.~. ::~... . -:..
..

(miejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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