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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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iqccj

@

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac

"nie dotvczv",

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2n056 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objetego

matzenskq wsp6l noSci4 majqtkowq.

4. O6wiadczenie majAtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granice,

5, OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czg6ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za5 informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEs6 A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .l2....Si.npwq../q-ff.r..... *. h.smhcua .

''''))'\" " r")
|/Er*knt{a. M| 33 d .6t#4,qr : d*.fur(/'

? 1" flg, 2U17

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2'1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 1 06, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 '13, poz. 71S i Nr

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz.483,22000 r. Nr 26, poz,306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.9B4iNr214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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. 1906),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad malzenskiei

wqp9rlnoSs]Jlgiglkoweilub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:



Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polsktel. ..r44(,,
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ../44.1e..,

- papiery wartoscio we. ...4<t11...+{p-fut lA . ......./tl

tc:r . .

na kwotg: ..r4zk9....

.

1. Dom o powierzchni: ......... m2, o warto6ci: a*..!6fr1*lytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: #1im'?, o wartosci: 1. I?..{2!.,.fryrut pr"*ny,
r'a&a*7

? alaitzzstzt'szv'a*22,
3. Gospodarstwo rolne:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

powierzchniar . ...fl.A'/€-

o wartosci: ..............,4ta1..... /r".4
tytulprawny: ... .,4A(... "d*frt':

lll ,/ 1-
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbQ i emitenta udzialow:..,&(...4p..(ffl

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenia akqi. ../1,.24e....

akcje te stanowiE pakiet wigkszy niz 10% akcji w spolce......44t/P...,1.e..411z*7.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci. ..".,(4(.....

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od

Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6

":1".""1'lo':u ""0r"" 'o 
n:::.

.444/ z



- wsp6lnie z innymi osobami ....Joo.t.....r{.p.rttr4/ ...... .. .. .....

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym prlycnod i dochod w wysoko S"f a*r,e . fu- rt/,1af. . .

2. Zatzqdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalno6ci

(nale2y podad forme prawnq i przedmiot dziatalnosci): .r44:(....

z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokos 
"i 

{. ZA.f-...+&.ffl.
/n/

2. W sp6ldzielniach:

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...7t4/.!....l9*4
- jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy): dtlf:....d.&.|"./
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,444U t4e/.
z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokos !t. .,**e..4p41:.tli..............77 '

3, W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: /

v t.

(w przypadku pojazd6w mechan icznych



X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej '10.000 zlotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

czEsc B.

Powyzsze ogwiadczente sKtaoam swrauu',y\-), i2 na podstawie art.233 karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Q'*,y"t r,lI0-{:/n-//
| '(miejscowosc, data)

1 Niewlasciwe skreslic.

' Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwle w zakresie produkcji roslinnej i zwiezqcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


