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l. osoba składająca oświadczęnię obowiązanajest do zgodnego z prawdą, stalannego i Zupełnego wypełnienia
każdej Z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konketnym przypadku Zastosowania, należy wpisać,,4Ę
dotyczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić przynależność poszczególnych składników
majątkowych' dochodów i zobowiąań do majątku o&ębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'
W części A oświadczenia zawaI1e są informacje jawne' w części B zaś informacje njejawne dotyczące
adresu zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomośói.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznanl'u się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działabości
gospodarczej przez osoby peŁriące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr 106,poz.619' z 1998 r. Nr l l3, poz. 715 ,
Nrl62,poz. 1126,21999r.Nr49,po2.483,22000r. Nr26,poz.306,z2002r.Nrll3,poz.,984.Nr2t4,
poz. l806 ) oraz usta\ły Z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 ] r. Nr |42, poz. 1591,
z póżn. alianaml ) zgod\ię z ar1.24h tej ustarły oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub Stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięme:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .. ' k-o-.,.Q.9- .,.:.. ........ ......

It.
L Dom o porł ierzchni, ... . p'łę 'dphl.\... .''. o \^anościI
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qtul prawny: :... .. . r"xcj'Ńrsiia62l-.,' - ':'--- ''''''''. '. ' - ] ..'': ' :

J. Cospodarstwo rolne: .' ^r ^\
rodza'j gospodarstrłn, ''''''''''.'''''..''''ftt' u0_s,dł4 '.'. powierzchnia:

ry tuł prawn5 :

2.

Z tęgo błufu oSiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...''.''''.'.'''''''''''



4. ]nne nieruchomości:
powierzchnia:

o wańości:

Ę.tuł prawny:

III.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych _ należ} podać liczbę i emitenta udziałów:

udzia| te slanowia pakiet większ; niż I0 oo udziałórł lł spółce; ........''.'''.

Z tego błułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia plzynależ]ego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, imej pansfwowej osoby plawnej, jednostek samorządu teĄĄorialnego, ich związków lub od
komunahej osoby prawnej następujące mienie' któIe podlegało zbyciu w drodze plzętargu _ nalezy podać opis

'.""':''':::.: *'t.'t''ittt............ 
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akcjerestanouiąpakiet więks4 n iŻ 1 0o o akcj i w spółce: ''''''''''.....
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vl.
1' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę plawną i przedmiot działa|ności):.........

\ z\

Z tęgo t}.tułu osiągnąłem(łam) w ro1*r ubiegłym dochód w wysokości: ..........''''...

2' Zarządzam dzlałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
( należy podać formę prawną iprzedmiot działalności )''''''''.

Z tego qtufu osiągnąłem ( łam)$ roku ubiegł1m dochód w wysokości;'''.''''Y_

vIt.
W spółkach handlowycb ( nazwa, siedziba, spółki):



-jestem członkięm Iady nadzofczej ( od kiedy):

-.jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):

Z tego błułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............'

2. W Spółdzielrriach: l t
..''''................... r_.rĄjt,.''...

jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):- jestem członłiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):................... ' '.....
7lego rytufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;''.......

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: l i l

jestem członłiem zarządu ( od kiedy )

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0. ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

lllli'illl_']'l:ililli'liq]] ' '''' s '' 'sŁDuą'a-FPiD_' '' łol5 ' ''

x.
Zobowiązania pienięŹne o waxtości powyżej 10 000 Złotych, w tym Zaciągniętę kedy'ty i poz)'czki oraz warunki,
najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


