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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
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UWAGA:

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^ starannego i zupehiego wypetaienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisac ,^!e dotyczy"
3. Osoba sktadaj^a oswiadczenie obowi^^a jest okreslic przynaleznoSc poszczegdlnych skiadnikow
maj^tkowych, dochoddw i zobowi^zaii do itiaj^tku odr^bnego i inaj^tku obj^ego m^ensk^ wspdlno5ci%
maj^tkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy raajatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelno^ci pienl^hte.

6. W cz?ki A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czfsci B zai informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca pdozenia nieruchomo^ci.

CZl^SC A
Ja, ni±ej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

po zapoznaniu si? z pizepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehtiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, 2 1999 r. Nr 49, poz, 483,z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^ie gmiiuiym (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 Nr214, poz.

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ±e posiadam wchodz^ce w sklad mai^eoskiej wspolnosci
maj^tkowej Iub ottuiovviqoo moj majqtck odrqbny:

I. Zasoby pienifzne:
- srodki pieni?ziie zgromadzone w walucie polskiej:

- irodkipieni?znezgromadzonewwalucieobcej:

.©.p....x:y.4....jetuo.

- papierywartosciowe:

na kwot§:

1. Dom o powierzchni:

,o wartosci:

tytui prawny:

2. Mieszkanieopowierzchni:.AO.O

m2,owartosci;36P..TXt..?U'tytutprawny:^!^^^/jj2^^i^^

3. Gospodarstworolne; rodzaj gospodarstwa: i>ill£.i>oT!iCf"Z-Xpowierzchnia:
o wartosci;

rodzaj zabudowy:

tytu} prawny:

Z tego tytuhi osi^gn^lem(?tam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysoko^i:
4. Inne nieruchomosci: powierzchnia;
o wartosci:

tytui prawny:

Posiadam udziafy w spoUcach handlowych• naiety podac liczb^ i emitenta udzi^ow:

udzi^ te stanowi^pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce:
Z tego tytuhi osi^gn%}em(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysokowi:

Posiadam akcje w spdlkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

Y>..S£

.>0.T.X C<Zc.Y.

akcje te stanowi^pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdlce:
Z tego tytuhi osi^gn4}em(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:
V.

Naby}em(am)(nabyl mdj malzonek,z wyl^czeniem mienia przynalemego do jego majsttku
odr§bnego)od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej,jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^dw lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktdre

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale^ podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: ..

.Pf 5

'>.oXy..^7r.X.

,(

1. Prowadz^ dzia}alno§6 gospodarczqf^^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzi^alnoSci):

—

osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^tem(?km) w roku ubieglym przychod i dochdd w wysoko^ci:
2. Zarz^dzam dzia^alnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej
dziatalnosci(nale^ podad fonn^ prawn^l i przedmiot dzialalnosci);

- osobiscie

..."P.

.fZ^X

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^lem(^am) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki):

.H^

.0 y.x«a..

- jestem czionkiem zarz^u(od kiedy):.
— jestem czionkiem rady nadzorczej(od kiedy):.
- jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy)
Z tego tytuhi osi^^em(§lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:
2. W spoldzielniach:

H.v.e

3>o.xY..<w2..r.

- jestem czionkiem zarz^du(od Idedy):

- jestem crfonkiem rady nadzorczq^''(od kiedy):

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytuhi osi4gn^em(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fiindacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: ......

.1. e.....'feo.r.V.CrS,t,

— jestem czlonkiem zarz^du(od kiedy):
jestem czbnkiem rady nadzorczej(od kiedy):
- jesiem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):.

Z tego tytuiu osi4gn4lem(?{am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII. Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub iniiej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c,z
podaniem kwoi uzyskiwanych z kazdego tytuiu:

IX. Sktadniki raienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych(w pizypadku pojazddw
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok prodiikcji):

c<?..

:2DOje...R^

X.Zobowi^ania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone(wobec kogo, w zwi^ku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):

....Xc?..W.o—A...

c?.u^.k_A..-

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowo^d, data)

(podpis)

111 Niewtasciwe skreslic.

|2| Nie dotyczy dziatelnoici wytworczej w rotnictwie w zakresie produkcji roilinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

zwierz^ej, w fonnie i

