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jest do zgodnego 2'*prawdą' starannego i
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana
zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
zastosowanh, na|eĘ
poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
2, JeźLe|i
3.

4,
5.
6,

wpisać..niedotvcz]''
.'..--_^I^:-^ł;
prrynalełność'poszczesó|nv.cn
osoba składają;aświadczenie obowiązana jest określić
majątku odrębnego i majątku
składników *";ątt.o,oych, dochodów i. zobowiązafi do
objętegomaŁżeńskąwspólnościąmajątkową.
Oświadczenieo stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju izzgraaicą,
pieniężne.
oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności
zaśinfo.rmacje niejawne
W częściA oświadczenia zaułarte są iqformacje jawne, w częściB
miejsce położenia
oraz
doĘczące adresu zamieszkania składającógo oświadczenie
nieruchomości.
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prowadzenia
się z przepisamiustawyz dnia21 sierpnia1,997r, o o$Tatilleniu
po zapozn1rnu
z
gospodarczej przezosobyp.Ł,ią." fu*ó.1e publiczne lDz,TJ.Nri06, poz:579
działainoścr
1 9 9 8 r , N ri i 3 , po z. 7 I5 -iŃ'1 o z,po z. 1126z 1999,.N'49,poz,483zf000r .Nr .f6,poz .
Smatca1990r 'o
f I ,poz.IS06lor azustawzdnia
y
3 0 6 o r u z z f } O2 r. N1r 1 , 3 , po z. g8 4 iNr
gminnympi.u,zf001t,Nr iazl poz, 1'59IoTazzfOOfr, Nr 23,poz.2f0,Nr.
sarrtorządzie
z art.2Łhtej
6f,poz' 55t,Nr t 13,piz,984,Nr !53,poz' tilt iNr21"4,poz.1806),.1gołryemajątkowejlub
wspólnośoi
ustawyoświadczam
,.ie posiadanwchojzącew składmałze,fskiej
mój majątekodrębny:
stanowiące
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2. Mieszkanieo powierzchni:.......:
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I l

o wartości

rcdzajzabudowy:
tytułprawny:....'........
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokości:.......'''..
4. Inne nieruchomości:

:::::::*i
o wańości:

ilr.
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prawny:
......'......
tytuł

1. Posiadam ńziĘ

w spółkach handlowych _ naleŻy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:

.....:..'.'........................''.''..'.4".ic.ł4
uóziaĘ te stanowią pakiet większy nii I0%o:udblałbitw spółce:

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

rv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji:
e:

vr roku ubiegłymdochód w wysokości:
Ztego tytułuosiągnąłem(łam)

v.

Nabyłem(łam)(nabył moj maŁzonek,z wył'ączeruemmienia ptzyna|eżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zvtiązków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podlegałozbyciuw drodze przetatgl_na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- d'
vI.
gospodarczą(na\eizypodaó formę prawną i przedmiot działalności):
1. Prowadzę działalność
.fi............,..

. wspólniez innymiosobami

...Y.''.

Ztego tytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokości:

2 . Zarządzan działainością
gospodarcząIubjestemprzedstawicielem, pełnomocnikiem
(na|eŻypodać formę prawną i przedmiot działalności):
takiej działa|ności
- osobiście

Ztego tyrufuosiągnąłem(łam)
w rokuubiegłymdochódw wysokości:
..'.'...'....
VII.
1.W spółkachhandlowych (nazwa, siedzibaspółki):

-jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego Ęrtułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
- jestem cńonkiem zarządu / odkiedyl
- jestem członl<lęmrudy
nadzorczejlod kiedy l ,.....,'.,,..,.
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej/ od kiedy / ,,,'.,..,,,,,.,
Ztego Ęrtufuosiągnąłem/Łamlw
roku ubiegłymdochód w wysokości...''.........

prowadzących
3.W fundacjach
działalność,gospodarcz
ą:'..'.,..,,-&(/ł-..',do,fuaL/.....,,...-'.
Y...2t................

- jestemczłonkiem
zarządu/ od kiedyl '''..'.,,',...,
- jestemczłoŃiemradynadzorczejlod kiedyl .,..,...,.'.,..
- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej/ od kiedyl ..,.,.,..,...,.
Ztego tytułuosiągnąłem/łamlw
rokuubiegłym
dochódw wysokości
.....'..'....'

vIII.
Inne dochodyosiąganeztytufu zatrudnienialub irnej działalności
zarobkowej|ub zajęc,z
podaniemkwot uzyskiwanychzkazdego tytufu:
.,^,.ś^''.'....

.|t,'?,ł/i.ailł'.,,,-..,.I,k.3-,k.,,
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IX,
pojazdów
(w przypadku
polyyzeji 0 000zł'otych
o wańości
mieniaruchomego
Składniki
ch naleiy podaómarkę, model i rok produkcji) :.....'.....'
mechaniczny

v
w tym zaciagnlętekedyty i
powyzej 10 000 zł'otych,
Zobowtęaniapienięzneo wartości
jakim
poiyczkioraz warunki,najakich zistaŁyudzielone(wobeckogo,w zwtązkuz
...'...',.''{,..' .........
. . '.:. .'.,....'..
w ja
z d a r z e n tęm
, k iejwy s o k o śqi)

czĘscB
osobyskładającej
oświadczenie
:
AdresZamieszkania
wyłqczona
na podstawieaft. 24i ustawyz dnia8 marca1990r.
informacji
Jawność
gminnym
(Dz.U' zf00I Nr 142, poz.1591
zmiany:Dz"Uzf002r:
o samorządzie
poz.
po2.558,
po2.984,
po2.220,
Nr 62,
Nr 113,
Nr 214,
1806)
Nr 23,
wymienionych
A (adres):
nieruchomości
w punkcieII części
Miejscepołozenia
podstawie
wyłqczona
na
ustawy
z
dnia
8
m3rca1990r.
informacji
art.24i
Jawność
(Dz'
gminnym U, z2001Nr 142, poz.1591
zmiany:Dz.Uz2002r :
o samorządzie
Nr 113,po2.984,
Nr 214,poz.1806)
Nr 23,poz.fA),Nr 62,po2.558,

. :.i('

1.
2'

skeślić
Niewłaściwe

.w
produkcji roślinneji zwierzęcej, formie i zalcresie
uytwórczejw rolnictwiew zaJ<resie
Nie dotyczyffziałalności
gospodarstwa
rodzinnego

3.

Nie doĘczy rad nadzorczychspółdzielnimieszkaniowych

