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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, nileLy

wpisad .. nie dotyczvtt.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleinoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zart do maj4tku odrqbnego i maj4tku
objgtego mal2efsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4, Oswiadczenie maj4tkowe dotycry majqtku w kraju iza- granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A o5wiadczenit zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia

nieruchomoSci.

cznsc A

Ia,niLejpodpisany(r), ....JeR.K.fr.... . ..SF.K..I-V.*.RD... .......k!..4S4
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony t"l ..0.0:.0.h.'./.g.h.S..f :........... * ..........J.8,.1,QN-k.U..''',,..
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l,{ 0D aq.utd.d-r,i i KAN* IeAcJr (r,ON:r-FF

UhKA-R-r!sKh 4&t I$:J-Aa sI FRA#pNIsE
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1 990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U .

2200I r. Nr 142, poz.l59I oraz22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153,

poz. I27 | i Nr 214, poz. I 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce

w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ... . ....N.t.H......D.9...L.Y LK.Y.

tE .

o-o-aer{dtf 
,

tI

- papiery wartoSciowe: ..............

na kwotg:
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2.

4. Inne nieruchomoSci: c
powierzchni"' ...1::: :.... N I f.... . 

O--0TY.9. X{Y..'..'.'.. ".'.
o wartoSci:
tytul prawnYi ......... ;......

ilI.

1. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudziil.em gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorstw, w kt-6rych uczestnicz4 takie osoby -nalely podai liczbE i emitenta

udzial6w:

3,

IE

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni Youdzial6w w sp6lce:

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam0 w roku ieglym doch6d w wysokoSci: .'....'.'..'.

2. posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbq i emitenta

Ztegotytuluosi4gn4lem(glam)wrokuubiegtrymdoch6dwwysokoSci: .......'.....

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy rriz l0 o/o akcji w sp6trce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .......'....



2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale|y podad liczbg i emitenta akcji:

Ztegotl'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..........'L

V.

Nabylem(am) (nabyl moj maNaonek, zvtyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku

odrg-bnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytoriainego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz4(na\eiry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie:

- wsp6lnie zinrrymr osobami:

Ztego tytulu osi4gn4trem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vII.

1. W sp6tkach handlowych(nazwa, siedziba sp6lki):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............



VIII.

Inne dochody osi4gane ztytvlu zatrudnienia lub innej dziaNalnofici zarobkowej lub zajgc,

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zNotych (w przypadku pojazd6w

x.

Zobowi1zaniapienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaci4gnigte kredyty
ipolyczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ................



Powy?sze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie ni eprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi karc p o zb awieni a wo lno S c i.


