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oŚwmpCZENIE MAJĄTKowE
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Uwaga:
,
jest do zgodnego z:,prawdą, starannego i
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana
zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
prrypadku zastosowania, na|eĘ
f. Jeże|iposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
wpisać.,niedotvczJ'o
'..-'-.-^|^Ł-^LA
przynależność-poszczególnych
3. osoba składająIa-iśrviadczenieobowiązana jest określić
odrębnego i majątku
składników m"lątlrowych, dochodów i. zobowiązait do majątku
objętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
izagranicą,
4, oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju
pieniężne.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności
jawne, w częściB zaśinfo.rmacje niejawne
6, W częściA oświadczenia zawarte są in.formacje
oraz miejsce położenia
doĘcząee adresu zamieszkania składającógo oświadczónie
nieruchomości.
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prowadzenia
r, o ogTaruczeniu
się z przepisamiustawyz dniafI siery.nlaI.997
po zapoznan1u
p,,,,osoby peŁriącefunńie publicznelDz.I],Nr 106,poz.679z
gospodarc,ći
działalnośęr
1126z 1999'' N' 49, poz,483zf000 t,Nr.f6,poz.
1998r,Nr i 13,poz,7I5tŃ, toz, pgz.8 małca1990r.o
306aruzz 20O2r.Nr 1 13,poz' gs4 i Nr f74, poz. 1806loraz ustawyz dnla
poz.2f0,Nr
23,
gminnym(oi.u,z2001r.Nr 1a2,poz,L59I otazzZO}fr'Nr
sarrlotządzie
z art'ZŁhtej
6f , poz.s 58,Nr I 13,poz.984,Nr 1'53,poz. t'il t iNr 2 14, poz' 1806),.lgoryłlub
majątkowej
wspólności
ustawyoświadczam
,,i,po,iuiu^wchołzące w składmałżeńskiej
stanowiącemoj majątekodrębny:
I.

rr.
1.

)
Ą

rodzaizabudowv: ..d.p.vy:..
4.
o wartości
:

ilr.
1.

Ztego tytttfuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..'.........

IV.
1. Posiadamakcjew spółkachhandlowych
akcjete stanowiąpakietwiększyruz 10Yoakcjiw spółce:
vr rokuubiegĘrrn
dochódw wysokości:
.....'......
Ztego tytułuosiągnąłem(łam)

v.

Nabyłem(łam)(nabył moj małŻonek,z wyłączeruemmienia przyna|eżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
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przedmiotdziałalności):

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułuosiągnąłem(łam)
i dochódw wysokości:
..'........
w rokuubiegłymprzychód

2, Zarządzam działalnością
gospodarczą|ubjestemprzedstawicielem, pełnomocnikiem

- wspólnie z inn.ymiosobami
Z tegotytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
VII.
1.W społkachhandlowych (nazwa, siedziba spółki):

'.,...,..,.,,..A4Ł......'

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):

- jestem czŁotkięm rady nadzorczej (od kiedy) :
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego Ęrtułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
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- jestem członkiemzarządul odkiedy/

-jestem członkiemrady nadzorczejl od kiedy/

- jestem członkiemkomisji rewizyjnej/ odkiedy l
Ztego tyfułuosiągnąłemftam/w
roku ubiegłymdochódw wysokości
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3. W fundacjachprowadzącychdziatalność
gospodarczą:
.....!*rŁ.....C^#l=ą'kl4.
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o wańościpolyyżej10 000 zŁotych(w przypadkupojazdów
Składnikimieniaruchomego
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cZĘScB
osobyskładającej
oświadczenie
:
Adreszamieszkania
wyłączona
informacji
na podstawieart.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
Jawność
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
zmiany:Dz.Uz2002r:
o samorządzie
poz.
po2.558,
po2.984,
po2.220,
1806)
Nr
113,
214,
Nr
62,
Nr
Nr 23,
A (adres):
nieruchomości
wymienionych
w punkcieII części
Miejscepołożenia
na podstawieart.24iustawyz dnia8 m3rca1990r.
wyłqczona
informacji
Jawność
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
zmiany:Dz.Uz2002r :
o samorządzie
poz.
1806)
Nr 113,po2.984,
Nr 214,
Nr 62, po2.558,
Nr 23, poz.Z}O,
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1.

skeśliÓ
Niewłaściwe

2.

Nio dotyczy&iałalnościrłytwórczejw rolnictwiew zakesie produkcji
gospodarstwarodzinnego

3.

Nie dotyczyradnadzorczychspółdzielnimieszkałiowych

i nłierzęcej,w formie i zakresie
roślinnej

