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Uwaga:
1. Osob

)

.'.

4.
5.
6.

ffica oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,
starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiv wnisa6 ..nie dofvczv".
Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid prrynale2noSd
poszczeg6lnych skladnikdw majqtkowych, dochodriw i zobowi4zafi da majqtku
odrgbnego i maj4tku objptego mal2e{sk4 wsp6lno5ciq majqtkowq.
Oswiadczenie majqtkowe dotvczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca

o":":""t, nieruchomo6ci.

CZ4SC A

.. 49.azte c{d (

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapaznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.U. Nr
106, po2.679, z 1998 r. Nr 113; poz.715 i Nr 162, poz.ll26, z 1999 r. Nr 49, po2.483, z
2000r.Nr26, poz.306orazz2002r. Nr 113,po2.984 iNr214,po2.1806)orazustawyz
dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22001r. Nr 142, poz. 1591 orazz
2002 r. Nr 23, poz.2ZA, Nr 62, po2.558, Nr 113,po2.984, Nr 153,po2. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce )v sliiad
malzeriskiej ysp6lno_Sci m aj qtko i.r'ei

i wnt o.azoseby.flry&++se
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Ja, niZej
( imiona i nazwisko oraznazttrisko rodowe )



I.

- papiery rvartoSciowe:

na kwotq:

II.
1.

2.

3.

4.

Ztego fytulu osi4gn4lem(Elam) F rgku ubiegtym przychod i dochod
w' wysokoSci :..............4"1.f.... .*{-} :37

a pra.-1i.4'

IIr.
Posiadam udziaty
udzial6w:

w spolkach handiolvych - naleiry poda6 liczbE i emitenta

*e....fut{t.vty.

udziaty te stanowi4 pakiet rviEkszy ni? l0Yo udzial6w w sp6lce:

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

IV.

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

powierzchnia: ..........

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

o wartoSci : A{ n! ooo tr ) I 30 OOO

i. Posiadam akcje w sp6lkach - nalezy poda6 liczbE i emitenta akcji:



akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy niLlA% akcji w sp6lce:

Ztego tytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ..............

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia prrynaleimego do jego
majqtku odrEbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pat'rstwowej osoby prawnej,
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zvtipzkbw lub od komunalnej osoby
prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry

:::::::::1""*:::::#:',]k',iti?.i; _ _ ---_-

VI.
1. Prowadzp dzialalnoSi gospod,arcz{ (yalezry poda6 formg prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci) : ....... ........ ......r^,r .9....il. g tl *.{,.........

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(Ela5n) ,w roku ubiegtym przch6d i dochod w
wysoko$ci :.................. ..u',i.e..... dsp..1l.*.?...............-J J

2. Zarz4dzam dzialalno$ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem

- osobiScie

- wsp6inie z innymi osobami

Z tego {ftutu osi4gn4lem(qlary) w roku ubiegtym doch6d w*:::::::l *l *{?J : -

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

pelnomocnikiem takiej podai formq prawn4 i przedmiot
dzialalnoSci):



- jestem cztonkiem komisji rew'izyjnej (od kiedy):

::::: *:i:::1*::::1::T): :"#,t::H: ::** 
w wvsokosci:

!t

2. W sp6tdzielniachr
.**..g

- jestem czlonkiem zarz4d,t (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):............
.....'...............'......:'.

: :::: iii: ::1T::1::1::1fl il".flxIi'',* ::* : :::::::: _ _<r {)
vuI.
Inne dochody osi4gate z t5rtulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub
zaiec. z podaniem kwot uzyskiwanychz ka2deso firfulu:
... . .-. .b.4... . . . rsl,.:.t a.t' d...,,ry .. -........:i#..1 k.r. r..qo

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych ( w przypadku
pojazdow meqhanicznych ngleZy podac markg, model i rok produkcii):
........Ja.yr ,2.*i.il........e:?!.9sq. ....!/.q.?d.i...i.il*tro(l .r.r.P N."....2,*LC........--)

x.'
Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte
kredyfy i pozyczki araz warunki, na jakich zostaty udziglone,(wobgc kogo, w
zwiqzku z jakim zdarzenieffi, w juE.j.wysokosci):....U.rtdyk......!?.if.at'es*.t;::1

{ Be} i,rtt ds 7o*! lTJ J4{ f X_Sl( -IJ

Z tego tytuiu osi4gnqlem(Elam) w dochod w wysokoSci:
€

3. W fundacjach prowadzqcych dzi go$odarcz4:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
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CZESC B

{dres zamieszka
,

Porvy'zsze oSwiadczenie
Kodeksu karnego za
pozbawienia wolnoSci.

skladam Siviadomy(a),
podanie nieprawdy lub

I

h w punkcie II

iZ na podstawie art. 233
zatajenie prawdy grozi

$1
kara

J&rli* qfr: ?!:#(?
(miejscowo3i, data)

1 NiewlaSciwe skre5li6.
2 Ni. dotycry dzialalnoSci wyw'6r czej w rolnictwie w zakresie produkcji

" ! ?i:rrgcej, w formie i zakresie gospodarsfwa rodzinnego., Ni. dotycry rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych

roSlinnej


