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Uwaga:
1. Osobask³adaj¹ca oœwiadczenie
obowi¹zana jest do zgodnegoz prawd¹, starannegoi znpe³nego
wypelnienia ka¿dej z rubryk.
2. Je¿eliposzczególnerubryki nie znajduj¹ w konkretnym przypadku zastosowania,nale¿ywpisaæ
"nie dotvczv".
3. Osobask³adaj¹ca oœwiadczenie
obowi¹zana jest okreœliæ
przynale¿noœæ
poszczególnychsk³adników
maj¹tkowych, dochodów i zobowi¹zañ do maj¹tku odrêbnegoi maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹
wspólnoœci¹maj¹tkow¹.
4. Oœwiadczenie
maj¹tkowe dotyczy maj¹tku w kraju i za granic¹.
5. Oœwiadczenie
maj¹tkowe obejmuje równie¿wierzytelnoœcipieniê¿ne.
6. W czêœci
A oœwiadczenia
zawarte s¹ informacje jawne, w czêœci
B zaœinformacje niejawne
dotycz¹ce adresu zamieszkaniask³adaj¹cegooœwiadczenie
oraz miejsca po³o¿enianieruchomoœci.
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po zapoznaniu siê z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce 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 samorz¹dzie 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 oœwiadczam,¿e posiadam wchodz¹ce w sk³ad ma³¿eñskiej wspólnoœci
maj¹tkowej lub stanowi¹ce mój maj¹tek odrêbny:
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3. Gospodarstwo
rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..:r.C!It.~~
:..., powierzchnia: '00o0.4.1..
r..f../l. .1.?4:?J.'/::.<?'/;(J".'M?¹'/
o wartoœci:
o
.4.~.~...
.(h.<?t.t?r:?'?~"...
o..
/.1.1.
fi<f:.:i.ll.
:?l............................................
.
.
oto-t -

rodzajzabudowy:
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tytu³ prawny:
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Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymprzychódi dochódw wysokoœci:
......................
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III.
Posiadam
udzia³yw spó³kachhandlowych- nale¿ypodaæliczbê i emitentaudzia³ów:

udzia³y te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% udzia³ów w spó³ce: ........................................................
Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:""""""""""""""""""""""

IV.
Posiadamakcjew spó³kachhandlowych- nale¿ypodaæliczbê i emitentaakcji:
"""""""""""""""""""""""""""~

4P.fy.~.....................................................................

akcje te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% akcji w spó³ce: ..................................................................

Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymdochódw wysokoœci:

,.........................

v.
Naby³em(am)(naby³mój ma³¿onek,z wy³¹czeniemmieniaprzynale¿nego
do jego maj¹tku
odrêbnego)
od Skarbu.Pañstwa,
innej pañstwowejosobyprawnej,jednosteksamorz¹du
terytorialnego,ich zwi¹zków lub od komunalnejosobyprawnejnastêpuj¹cemienie,które podlega³o
zbyciuw drodie przetargu- nale¿ypodaæopis mienia i datênabycia,od kogo: .................................
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Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymprzychódi dochódw wysokoœci:......................
2. Zarz¹dzamdzia³alnoœci¹
gospodarcz¹lub jestemprzedstawicielem,pe³nomocnikiemtakiej
dzia³alnoœci
(nale¿ypodaæformê prawn¹ i przedmiotdzia³alnoœci):
""""""""""""""""""""""""
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Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:.........................................
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1. W spó³kachhandlowych (nazwa, siedziba spó³ki):

/YMd'

- jestem cz³onkiem zarz¹du (od kiedy): .
..0 00. o... O

o. o.. o. o. o. o. O00"""
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- jestemcz³onkiemrady nadzorczej(od kiedy):

-jestem cz³onkiem komisji

.

0Pty.~........................

O

..............
O.O

O.O.O.. O.O

O..............

o....................................

rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................

Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymdochódw wysokoœci:.......................................

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

- jestem oz³onkiem rady nadzorczej3(od kiedy): ...........................................................................

-jestem cz³onkiem komisji

rewizyjnej (od kiedy):

"""""
........................

Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:......................................
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3. W fundacjach prowadz¹cych

dzia³alnoœægospodarcz¹:

:~~

.e4f:?t.y.~.................................................

.....................
- jestem cz³onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................................
....................
Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:.......................................

VIII.
Innedochodyosi¹ganez tytu³u zatrudnienialub innej dzia³alnoœci
zarobkowejlub zajêæ,z
podaniemkwot uzyskiwanychz ka¿degotytu³u:
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IX.
Sk³adnikimieniaruchomegoo wartoœci
powy¿ej la 000 z³otych(w przypadkupojazdów
mechanicznychnale¿y podaæmarkê, model i rok produkcji): .............................................................

X.
Zobowi¹zaniapieniê¿neo wartoœcipowy¿ej10 000 z³otych,w tym zaci¹gniêtekredyty i po¿yczki
orazwarunki,najakich zosta³yudzielone(wobeckogo, w zwi¹zku z jakim zdarzeniem,w jakiej
wysokoœci):
.............

Powy¿szeoœwiadczenie
sk³adamœwiadomy(a),
i¿ na podstawieart. 233 § l Kodeksukarnegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi karapozbawieniawolnoœci.
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l Niew³aœciwe skreœliæ.
2 Nie dotyczy dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie
3
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w zakresie produkcji roœlinnej i

zwierzêcej,w formie i zakresiegospodarstwarodzinnego.
Nie dotyczyrad nadzorczychspó³dzielnimieszkaniowych.

