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Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ogoba składająca oświadczenie obowiązaDa jest do zgodnego z PlaPdą/ stalaonego i zuPełn€go
sfPelnaenra każd€j z rubryk.
,'eże1i Poszcz€gólne
rubĘykj. nie znajdują ł kon}letn]Ęf,! przll)adku zasloso!'ania'
na1eł EPlsac
',nie dotyczy't.
osoba składająca oółiadczenie obo!'iązana jest ot.eś1ić Prąmaleźność Pogzcz69ó1nych składników
najątkotYch/
docbodół i zobowiązań do najątku od.ębnego i llająttu
objętego nałżeńską
wsPólnością najątkową.
oświadczenie Eająt}olre doĘczy Eajątku w klaju i za glanicą.
ośPiadczeni_e Ea]ąt}owe obejEuje fómi€ż
wj.elzytelDości pienlęźDe.
w części A oświadczeDia załalte są infoŻEacj€
jawne, 9 części 3 zaś iltfolnacje
niejarne
dotYczące adlegu Żadeszkalj.a składając€go oświ.adczenj'e olaz n-iejsca położenia nieluchodośc]..
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(mjelsce zatrudnienia, stanowrsko lub funkcja)

.

po zapoznaniu się z przepisam1 ustawy z dnia 21 sierpnra 1997r. o ograniczeniu
p.o\,,iadŻenia działa]nościgospodarczej pIzez osoby pełniące funkcje pubficzne
lDz. U, z 2AA6 r. Nr 216, poz. 1584) oraz ustany z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie gmann],m \Dz- I]. z 2001 i. NI 7Ą2, paŻ. I59I oraz z 2aa2 r. Nr 23,
paŻ. 22a, Nr 62, paz. 55B, NI 113, paz- 984, Nr 153, poz. 12?1 i Nr 2IĄ, poz.
1B06), zgodnie z art. 2Ąl1 tej ustawy oświadczam, że posaadam Wchodzące !' skład
mafżeńskiej wspófności majątko'vej 1ub stanowlące mój majątek odrębny:
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II.
1. Dom o polrie r zchni
tytuł plawny:
2.

kvvotę:

. . . .60.E31,1?.21.

m2, o wartości:

i

Mleszkanle o powierzchni: .9it1Q. r"t, o wartości: . . . . . . .q\..1.7{ fył
'l
L\ 'ł pl o"ny, lt3l?949Ęą ysp.ółqłasność4a.jąt!p11ą ;.sp.Ó|dzielpzę prplcq y|l'słgśęi.

3. Gospodarstwo roLne:

rodzaj gospodarstlra: .

......,

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuł p].awny:
Z tego t ytułu
Wysokości:

os

iąqnąłem (ęłam)

rokr.] ubiegł \,'n

pr zYchód

dochód

Inne ni eluchomości
powierzchnia: .... garaź 'o. polv...t3,7 rn]

o wartości:
t

ok. 9 000

.

zl

ytul prawny: . małzeńska

III.
Posiadam udzialy
udziałów:

w

ry3jll\qrył lłg|{łi:|".".".prawo własności

5pół kach

należy podać

handlowych

L1c zbę

emitenta

pię lplyę?y

udziały te stanowią pakiet !'ięks2y naż 10? udziałów w spólce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) l,' roku ubiegł}m dochód !' Wysokoścl:

IVPosiadam akcje

VJ

spółkach handfowych należy podaó liczbę i ematenta akcji:
!ię d-ofy'c?y

akcje te stanov.,ią pakiet większy niż 70? akcji

W

spółce:

Z tego tytr]lu osiągnąłem(ęłam)v' roku ubiegł],m dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' Ż !'yłączeniem m.ienia przynafeŹnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu państwa, innej państliowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytoraa.Lnego, ich związków fub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które pod]egało Żbyciu W drodze przeta]:gu - na]eży podać
opls mlenia i datę nabycla, od kogo:

4ę

g.o!yę?y

vr.

1' ProwadŻę działa]ność gospodarczą2 (nafeży podać formę prawną i pr2edmiot

.

nie doĘ czy

- osobi ście
- wspó1nie z innymi

Z teqo

t

osobama

ytułu os1ąqnąłem (ęłam)

roku ubiegł }m przychód

dochód

w

wysokości:
2.

zarządzall\ działafnością 9ospodarczą
fub j estem pr z e ds t ani ci e.l em
działafności nafe ży podać formę prawną i przedmiot

pełnomocn1krem takiej
dz ia ł a 1ności ) :

..........4i'e.dsĘc7y.

(

- osobiście . . . . . . . .qie.dstJply.
_ Wspó]nie z innymr osobaml
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)VJ roku ub1egł]dn dochód w Wysokości:

VII.
1.

W

spółkach hand1owych (naŻwa, siedziba spółkj),

_ jestem cz}onkiem Żarządu (od kiedy)

. .4i.e.4gtyc.Zy.

:

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

:

- jestem czlonkiem komisjr r.ewrzyjnej (od kiedy)

:

Z tego tytułu osiąqnąłem (ęłam) W roku ubległ].m dochód
2.

W

g."!y."?y

- jestem członkrem zarządu (od kaedy) :

.

jestem cŻłonkiem lady nadzorczej3 (od kiedy)

:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytułu

W

wysokości:

spółdziefniach:
$ę

3.

\a

os

:

iągnął em (ęłam) W roku ubieg}}m dochód w wysokości:

fundacjach prowadzących działa]ność qospodalczą:
nie dotvczv

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy) : '.

...

.

- jestem czŻonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

:

- jestem członk1em komasji :rewjzyjnej (od kjedy)

:

Z tego tytułu osaągnąłen(ęłam)VJ Ioku ubiegłym dochód !i wysokoścl:

VIIl.
Inne dochody osiągane Z tytułu zatruc]n.renia 1ub innej działafności zaIobkowe]
]ub zajęć, z podanieln k!'ot uzysklwanych z każd€qo tytułu:
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IX.

sk}adniki mienia Iuchomego o viaItości powyżej 10.000 2łotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych na]eży podac ma].kę, mode] i rok produkcii):
9T::lqq 9'9P9:yś.k99:9"J?]i:1łl.19.69'.0.:1'.'.".\Ę.:9:!:j!''10.09.-.ll'?:1'|1.1'P91":f{

P."j1tl.9y3 '

Zobowiązania pienięŹne o ł./altośc1powyżej 10.000 złotych, w t ].m zaciągnięte
kredyty 1 pażyczkr oraz Warunki, na jąk1ch ZosŁały udziefone (v'obec kogo, W
związku z jakim Zdarzeniem, !' jakiej
'vysokości):
Nie doĘcry

czĘsc B

PowyżsŻe oświadczeni e składam śWiadomy (a) , lż na
karnego za podanie nieprawdy lub zataj enie
wo]ności.

\

awdy

art. 233 S 1 Kodeksu
zi kara po zbawi eni a

Yągrgyjęs'. 1 l lqefp!ą !p!.a. r.
(]lLiej

scoiłość, data)

lJ Nie,'}aścil,Je skleś]ić.

')tlie aotyczy dzia}a1ności wytwórczej B ro]nicti'ie w zakresie produkcj1 roś1innej i zrłierzęcej,
w fornie i Żakresie gospodarstwa rodzlnnego.
')uie dotyczy lad nadzorczych spółdŻielni mieszkaniowych.

