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UWAGA:
1. Osoba sldadaj~ca oswiadczenie obowi~a jest do zgodnego z praw<hj, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ly wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba sldadaj~ca oswiadczenie obo~ajest okreslic przyna!ezuosc poszczeg61nycb sldadnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowiljZal\ do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego ma!Ze!lsk~ wsp61nosci~
maj~tkow~.

4.
5.

6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za graniq.
Oswiadczenie ml\i~tkowe obejmuje r6woiez wierzytelnosci pieni~zue.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawoe, w cz~sci B zas informacje niejawoe dotyc~ce adresu
zamieszkania sldadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizej podpisany(a), ...

JP.!.-.f!./..J...... B-f ?.~.ff.:.~( ...... ?r~~-~

..........

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ........
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)
po zapoznaniu si<;: z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziala1nosci
gospodarczej przez osoby pelni:tce 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. Nr26, 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:tdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze

zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, :le posiadam wchodzace w sklad malZeitskiej wsp6lnosci
majqtkowej 1ub stanowi¥e m6j majl}tek odr<;:bny:
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Dom o powierzchni: .... ..Q .., ...... m2, o wartosci: ...'!.(?:. c?. ~~.:'tytul prawny: . (Ji~f~-~'!(!aJJ1C6 c /1'1&.-tfeu

2.

Mieszkanie o powierzchni: .. ?!~

3.

Gospodar~two rolne:

..??... m
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,

o wartosci:

rodzaj gospodarstwa:

>-r'JI

.d.OP..({.f?~;'tytul prawny:;11.f?.~{4(tM~~~ /?>?<?.t-·feUKo9..

h.f.._.cl..?.t(.!,f··• powierzchnia: ................ .

o wartosci: ....................................... rOdzaJ zabudowy: .................................... .
tytul prawny: ............................................................................................... .

Z tego tytulu osiljgn¥em(~) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ .
Inne ~eruchomosci: powierJchnia: ..... 4rf:. .... e:!.t?.fJ:~·······················=·············

4.

dt<(fA./1.\/, ... A .... I_I.<fj(../. ... .d.'i.$. ..~...................................................... .
o wartosci: ifl~..... r:?t<. rd.!.<?m.<?.. -!,.fit.. (/. h.-.d. ..... f ~-~~r.?!i!. ... 4.....&.« 1?41:?bb«
v
,. . ,. .
,, "/ . - -J
"Q'""
tytul prawny: .4/.:r?f.~ .(.Ill. !.If?. .11. P.-?. r..... .&.?. <?..{.?.~-~".f.,-... ................................ .
III.
Posiadam udzialy w sp61kach haudlowych - nale:ly podac liczb~ i emitenta udzial6w: ............. .

~~~-~~::tle;·~~~;~·;~;;~~~~~-~-~~~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Z tego tytulu osi~gnljlem( ~lam) w roku ubiegiyru doch6d w wysokosci: d<W.(....t:!.'f'.j~J

...... .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach haudlowych- naJe:ly podac liczb~ i emitenta akcji: ...................... .

. ~e......<?t<?..llta/'·························································································

akcje te stauowi~ pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp6lce: ..... J:H.¢. .... .¢.0.
Z tego tytulu osi~~!em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

7_.':"?:;t. ................

«'.Q7? ... .

.du.~ ... ..

v.
Naby!em(am) (naby! m6j ma!zonek, z wy!~czeniem mienia przynaJeznego do jego maj~tku o~bnego) od Skarbu Panstwa,
innej pat\stwowej osoby prawnej, jednostek samor~du terytorialnego, ich zwi¥k6w lub od komunaJnej osoby prawnej
nast~puj~ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu- naJe:ly podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ .

({.-9- .lfZ, ....................................................................................

.. . . .M«."f, •..... .d

VI.
I. Prowadz~ dzialaluosc gospodarc~£'1 (nale:ly podac fonny prawn:) i przedmiot dzialaluosci): ........ .

...,tM:e. ...... dP.t·?······················································································
-

osobiscie .... ~.~..... d.o.:J~····································································
wsp6lnie z innymi osobarni ..

.&de.....«.<?JP.?.Y.. ................................................ .

Z tego tytulu osi~gn¥em(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .

...,M:f.~......

fl.f'.7.f':.!Y::...................................................................................

2. Zar~dzam dzialaluosci~ gospodarc~ lub jestem przedstawicielem, peluomocnikiem takiej dzialalnosci (nalei:y podac
form'< prawn:) i przedmiot dzialaluosci):
-

tl.e.'l.':?l·····= .................................... ······ ··· ···········

osobiscie .............!#..'¢..... .

wsp6lnie z innymi osobarni ... ,d;M.~ ..... !f(C?Jf-IJ·············································· ··
Z tego
lu osi~gn~!em( ~lam) w roku ubieglyin doch6d w wysokosci: ..... .#..tr....t!~ ~

"fr·

VII.
I. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ... ..

-

ku:e. ..... ..t?/f.-j. ~7·· .......... ·· ··· ····

jestem czlonkiem zarZl!du (od kiedy): ........... ,AM."e. ..... tf.~?~·····························
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... ~ ."tf. •.•...•.. #.

j ?.Y.J................... .

I!I!?.J:o/·····················
7·

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .. .Aw.e........
Z tego tytulu osi~gn~lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... kt:e.... de:?-~

·····················································································································
2. W sp61dzielniach: ......... yUd.C ....... Pl(?.,.('/.r···················································
·····················································································································
-

jestem czlonkiem zarZl!du (od kiedy): ...... .... Afd.'(. ...... 1?!.-?.Jf¥········ ..................... .
jestem czlonkiem rady nadzorcze/'1(od kiedy): ... ,&0..~...... .
· tem czlonkiem konnSJI
· ·· rewiZY.JneJ
· · · (od k"1edy): ···-""""'·"'······
/ -'·;.
olt7
Jes
........~
., ...................... .

d.'?fr...·'*7-·· .....................

Z tego tytulu osi~gn¥em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ~.'e. ....

f?.(':'?'-7

·····················································································································

f(.¢-lf?J-·· .................... .

3. W fundacjach prowad:lllcych dzialalnosc gospodarcZl!: .. #.!!!....
-

jestem czlonkiem zarZl!du (od kiedy): .. , ..... Mt.'~ .....tf'!.j.'!?'f.····································
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... r.m.?..... .t!r:iJ:~· ........................... .

.......... ······ ·············

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.~.~......d~l.?f
Z tego tytulu osi~~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wYSokosci: ... ffi..!!. .. fi.:::J. ~T

...

Vlll. !nne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia tub lnnej dzialalnosci zarobkowej tub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkaZdego tytulu:./..:l,.;j... :J.,.~.~ .. ~mt.f!(/1...<P.j?tf:~....: .. 1.& · ?JH, .8!U
............................. ~.• .. &.m.C?K.t?.-..... ,;t.(e_g:.~;?/G-.......................:-: ..!.!/?. ... f.(?.'J,.1i .u-

.............................~ .....JtJ:J.n.e.... .d.co'dia........................... ::: ..... d. .. 'J.f1.,. ?.~

IX. Skladnlki mienia ruchomego o wartosci powyzej I 0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naJezy
·
podac markt;, model i rok produkcji): ... .5.1?.m1.1?6rlt?!.... P.?.P.-6..1?7········
. JJ.Od. D/1. ..... Cb·:t.C. ... 5.Q. ... ~ .. .f.C?!?.!/..(.t?4. ..................................................... .

X. Zobowi~a pieni~zne o wartosci powyzej I 0 000 zlotych, w tym zaci~gni~te kredyty i po:i:yczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi:¢ru z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

.... y!M~......

dlf..,.'?l··· ·························································································

CZF;SCB

Powyi:sze oswiadczenie sldadam swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

%.r.«<: (!:. .. .A.it. . /?.#, ..!.<?.(.f./
(miejscowosc, data)

~~~~~-(podpis)

[1) Niewlasciwe skreslic.
[2) Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6l:dzielni mieszkaniowych.

zwierz~cej,

·

w formie i zakresie

