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UWAGA:
1. Osoba sldadajl:!ca oswiadczenie obowi~na jest do zgodnego z prawdl:!, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujll w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ly wpisac ,ni~ dotyczy".
3. Osoba sldadajllca oswiadczenie obowillzanajest okreslic przynale:lnosc poszczeg61nych skladnik6w
majlltkowych, dochod6w i zobowi(!Zall do maWku odr~bnego i majl:!tku obj~tego mal:lenskll wsp61noscill
maWkowll.
4. Oswiad~;zenie majlltkowe dotyczy majl:!tku w kraju i za granicl:!5. Oswiadczenie majl:!tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~:lne.
6. Wc~sci A oswiadczenia zawarte Sl:! informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycZllce adresu
zrux,ueszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsca polo:lenia nieruchomosci.
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(imiona i /azwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu .prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni~ce:~e publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i

Nt 113, poz. 984 i Nr
1990 r. o samorz~dzie gminllyfu (tit:. U. z ~001 r. Nr 142, poz.

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r.
214, ~oz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153; poi. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz&ce w sklad matzenskiej wsp6lnosci majeytkowej
lub stanowictce m6j majcttek odr~bny:
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Dom o powierzchni: ...
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Mieszkanie 0 powierzchni: .
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3.

tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulq osiqgnqlem(ylam) w roku ubieg~m przych6d i doch6d w wysokosci: .............
rnne niemchomosci: powierzchnia: .. ol~

4.
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tytul prawny: . . /ki!3fl:?.( l!l.

(/Ja1.!l.V.C.. ..... .(lY.l.~..1. e.~i .........'-(...................... .

Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZ)' podac Iiczb~t i emitenta udzial6w: ............. .

~:::!~~!~:::t~;~·;~~~~~~-~·;;~;:::::;.0..~::::d;;7~~:;;.::
.........................................................................................................................

Z tego tytulu osiqgni:J:lem(~tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.~·e:

...... fl.(P.?f!.ll

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZ)' podac liczb~t i emitenta akcji: ...................... .

... ~e.... d:-27 ··:·········.·:····~·····~::······ ·.· ··:············~·
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~ ......... .(..t?.....
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akCJe te stanOWII:J: pakiet WI((kszy mz 10 Yo akcJI w sp6lce ....

fr.. : ...

Z tego tytulu osiqgni:J:lem(~tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....~ ({.....tP.(rt?pt.~

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyli:J:czeniem mienia przynalemego do jego majqtku odr~tbnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorZI:J:du terytoriahlego, ich zwil:l:zk6w lub od komunahlej osoby prawnej

~~~~~i~i.f.0.~~~~ ~~~ ~-~~-~~-~~~~~-~-~;-~ ~-i~~i~.; ~ nabyci" od kogo: ........ .
VI.
1. Prowadz~t dzialahlosc gospodarczqf21 (nalezy podac form(( prawnf! i przedmiot dzialalnosci): ........ .

....~.'e. .... ?!a~;t.~t···················································································
osobiscie ....... .,t.u.C. ....d.t?. ./;;t. ~· .............................................................

-

d.r?f·o/····· ...................................... .
Z tego tytulu
w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
. . . . .#f. e.......t?.(ct?.7?:2--r ............................................................................. .
wsp6hlie z innymi osobami

.~'e.....

osiqgni:J:lem(~tlam)

2. ZarZI:J:dzam dzialalriosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialahlosci (nalezy podac
form(( prawn<! i przedmiot dzialalnosci):
-

osobiscie ... ...~t.'e.

..... d.t?.l.~7· ..............................................................

wsp6hlie z innymi osobami .............~ ~ . ..t?f.C:jy..f!?:);k; ..................... ·: ............... .

Z tego tytulu osiqgn~:J:lem(~tlam) w roku ubieglym £ch6fw wysokosci: . .Af:(.a.. !?(??;.
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7.

VII.

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

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .... /.:0.~..'?..~":~-.~,
-

jestem czlonkiem zarzl:!du (od kiedy):..k.U~.... rftP..!;;.~-········································
jestem czlonk:iem rady nadzorczej (od kiedy):.;-ft.u.<B.'. .... {d.?.f/#.y............................ .
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

.~.'e. .... P.fl!?t;f'f?.:/·························

/

Z tego tytulu osi!!gnl:!lem(~tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc1: .. -~.? ... f.(c?.{J.~

2.
-

w sp6ldzielniach:

...... J!<?J:~·························································

--~-~.e

A:t:.?..... .t?f.«?.{;..v#-:1 ... ·· ······ ················ ·······

jestem czlonkiem ZafZl:!du ( od kiedy): .. , ..
31

4......f9.(t?.(l.t;?;T .. ·····················

-

jestem czlonk:iem rady nadzorczej£ ( od kiedy): .. £.0.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): .. At&t

7" ?.~J:.· .................. .
~-t-~~~.:~~~~~~~~:~~:~~:~ -~-£-~~-~~~~~~-~~~~~~ ~ ~~~~~~~~:.·.·.·.~-~·.·.·.-.·~~~~-~/
...... .f?/.ra

3. W fundacjach prowadzl:!cych dzialalnosc gospodarczl:!: ..... d?f:'f-. .... r!.r£?7~················

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

.... /!?.(P.?'- ~ ..................................

-

jestem czlonk:iem zarzl:!du ( od kiedy): ... ~?. t

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): . .d«k/2; ...... P.."(t?t·.

d CJ. •• -~{;~ •••••••••••••••••••••••
Z tego tytulu osi~gnl:!lem(~tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc ......~ ~' .. tfi.Pj.c:z
/
-

jestem czlonldem komisji rewizyjnej ( od kiedy): . ~?. .... .

f.?r-J'....................... .

VIII. Inne dochody osil:!gane z tytulu zatrudn5ia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub za~QC, z podaniem kwo;
uzyskiwanych z kai:dego tytulu: .d.... ;I.9..:J. .... ::.. /!1:.1?1/?.J:(.f!-: ...Q... jff.0.Ccf 6;f. 0.$01 ,?J; a
J. .... 1l:1flaf£JP-. .....a1eceu:e .....tJ.~ ...<P..JP.!~.'eio. .....................................~.}G'ft1 oo u;_
3. ..... Jl1!.tJ.e ..... irx/t?.U.q_~ ....................................................................d:.}4 o,g3 zv
h. .... 0.at. .fl.~4.f.t?!.r?. f!/-:.IJ:f.?. ....c?.t/t.IY.~-~.1.. ~fl......................................f ..9.~ ir1 t q uIX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleey

podac mark~\ model i rok produkcji): ... .dC2.tm.r!?.~.c:/fl........??.J:&..I?.t2.")

.ll.oill.:0.11.......Cf.V.J. .c. ...tf.o..... :-:..... _g_ee:f. xt?.<.: .......................................... .

X. Zobowil:!zania pieniQZne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacil:!gniQte kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwil¢cu zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

..~:e. .......dt:?;.l/iil,....................................................................................,. ..
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Powyzsze oswiadczenie sldadam swiadomy(a}, iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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.%.(v.t..l:1~ ... e?.{/.. ??.~, ...~t?..l~ /&.t

(podpis)

(miejscowosc, data)

[1] Niewla8ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz((cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

4

