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Uwaga:
1. osoba

2.
3.
4,
5.
6.
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slłładająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego

zi',prawdą,

starannego

i

wypełnieniakażdejz rubryk.
zupełnego
.wania, należy
rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosl
JeŁehp"oszczegótne
wpisać..niedotYczY'o
poszczególnych
obowiązana jest określić pr,rynależność
osoba ,r.t-a";---_-ą""
"świadczenie
i majątku
odrębnego
składników -";ątl.o*ych, dochodów i zobovńązańdo majątku
majątkową.
objętegomałżeńsĘwspólnością
o staniemajątkowymdoĘcry majątkuw kraju i za granicą.
oświadczenie
pieniężne.
o staniemajątkowymobejmujerórpnieżwierą'telności
oświadczenie
W częściA oświadczeniazawarte są iqformacje jawne, w częściB zaśinfo.rmacjeniejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającógo oświadczenieoraz miejsce położenia
nieruchomości.
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po zapoznaliu sięzptzepisamiustawyz dttta21sierpnia7997r. o ograniczeniuprowadzenia
iziałinosct gospodarc,óip,,,,osoby pełniącefunkcjepubiicznelDz,U. Nr 106,poz:679z
poz.483zf000r 'Nr '26,poz'
199 8 r . N r1 1 3 ,p o z. 7 1 5iN t t OZ,po 2 , . 1 72621999r 'Nr 49,
ustawyzdnia Smarca1990r.o
poz.7806loraz
306orazzZ1Oir.Nr113,poz.984iNr214,
pi.v.z2007r,Nr 142,poz. L59I oTazz200fr'Nr 23,poz.220,Nr.
gminnym.
sanorządzie
Nr 153,po2.727IiNr274,poz.1806),zgodniez arl'fłhtej
6f,poz.55S,Nr t 13,po2.984,
ustawyoświadczam
, ieposiadamwchodzącew składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub
mój majątekodrębny:
stanowiące
I.
Zasobypienięzne:
- środkipienięznezgtomadzonew walucie polskiej
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II.
1.
2.
3. Gospodarstworolne:

rodzajzabudowy:
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Ztego tytutuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm przychód i
4. Innenieruchomości:

IIr.

1 . Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych_naleŻy podaó liczbęi emitenta udziałow:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ na|eŻypodać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowiąpakiet większy ruż'10Yo akcji w spółce:i.........

Ztego tyfułu osiągnąłem(łam)w roku ubiegĘm dochód w

v.

Nabyłem(łam)(nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przyna|eŻnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zvńązków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu_naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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gospodarczą(należypodaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
1 . Prowadzę działalność
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gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
2 . Zarządzam działalnością
(na|eiy podać formę prawną i przedmiot działalności):
takiej działalnośct
......'.'...
"""";':;':"'
- osoDlscle

- wspólnie z innymi osobami
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1.W spółkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):
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- jestemczłonkiem
rudynadzorczejlod kiedyl ......,....,il.|.e...l
- jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej/ od kiedy / ....,,...r?.łc...
Z tegoĘ/fufuosiągnąłem
ftam/w roku ubiegłymdochód w
3. W fundacjach prowadzących działalnośÓgospodarczą

- jestemczłonkiem
zarządulod kiedyl ........'.....,.,.......,il.łe,.
- jestemczłonkiem
radynadzorczejlod kiedy/ .....'..'..,n.c..
- jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej/ od kiedy l ...,..,.t1./.€ . ..
Ztego tytufuosiągnąłem/łanlw
roku ubiegłymdochódw wysok

vrII.

Inne dochody osiągane zĘltlłu zatrudnienia lub irnej działalnościzarobkowej lub zajęć,,z
podaniem
uzyskiwanych z każdego tytufu:
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polyyżej10 000 złotych( w przypadkupojazdów
Składnikimieniaruchomegoo wańości
y ch na|eŻypodaó markę, model i rok prodŃcj i) :'.''......'
mechaniczn

X,
polvyż9j10 000 zŁotych,w tym zaciągniętekredytyi
pienięine o wartości
Zobowiązanta
jakim
pozyczkiorazwarunki'najakich'oitułyudzielone(wobeckogo,w związkuz
zdarzęniem, w jakiej wysokości): '.'.......'..'..
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cZĘScB
Adreszamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
wyłączona
podstawie
na
aft. 24i ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym(Dz,U, z200t Nr 142, poz.1591
o samorządzie
zmiany:Dz.Uz 2OO2r
:
Nr 23, po2.220,
Nr 62, poz.558,Nr 113,po2.984,
Nr 214,poz.1g06)
Miejscepołozenia
nieruchomości
wymienionych
w punkcieII części
A (adres):
Jawność
informacji
wyłqczona
na podstawieaft.24iustawyz dnia8 marca1990r'
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
o samorządzie
zmiany:Dz.Uz2OO2r:
Nr 23, po2.220,
Nr 62, po2.558,
Nr 113,po2.984,
poz.
Nr 214,
1806)
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1.

Niewłaściwesk5:ślić

2'

izwierzęcej,w formie i zakresie
wy|wÓrczejw rolnictwiew zakesie produkcjiroślinnej
Nio dotyczydziżrłalności

3.

Nie doĘczy rad nadzorczychspółdzielnimieszkaniowych

gospodarstwarodzinnego

