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jest do zgodnego z:,prawdą, starannego i
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana
zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
prrypadku zastosowania, na|eĘ
f, JeLefi p"oszcłegotnerubryki nie znajdują w konkretnym
wpisać.,niedotvcz]q''
t | 'L| przyna|einośćposzczegó|ny.ch
3. osoba składająfi1świadczenie obowiązana jest określić
odrębnego i majątku
składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku
objętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
4, ośrryiadczenie
pieniężne.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje równieŻwierrytelności
B zaśinformacje niejawne
6. W częściA oświadczenia zawarte są in'formacje jawne, w części
miejsce położenia
dotyczące adresu zamieszkania składającógo oświadczenie orzz
nieruchomości.
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fu*óje publiczne
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1990r'o
306 orazzfAO2r.Nr 1 13,poz.qS4i Nr fI4,poz.ISO6Iorazvstaryz dnta8 marca
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oTazz200fr'Nr 23,
gminnymęo,i,u,zf}Olt.Nr 1a2,poz' 1591.
samorządzie
z art.z{htej
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62,poz'5 5s,Nr t 13,piz, 984,Nr ! 53,poz,t.ń t i Nr 21' poz. 1806), 1gołryrlub
majątkowej
ustawyoświadczam
,.ieposiadarlwchołzącew składmałzeiskiejwspólności
stanowiącemój majątekodrębny:
I.

na kwotę

II.
1.

3. Gospodarstwo
rolnę:
rcdzajgospodarstwa:,,.,,,{1,1.:Ę
., dać,f ć:7
o wartości:

......'.powierzcbnia:..''

udziaĘ te stanowiąpakiet większy niŻ I0%oudziałow w spółce:
Ztego tytufu osiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

IV.

akcje te stanowią pakiet większy rużz10% akcji w spółce:
Z tego tytttfuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:..'...'....'

v.

Nabyłem(łam)(nabył mój maŁionek, zwytączeruem mienia ptzynaLeżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podl egało zbyciu w drodze przetatgu _ na|eŻypodaó opis mieni a i datę nabycia, od kogo :

- wspólnie z irrrrymiosobami
Ztego tytułuosiągnąłem(łam)
w rokuubiegłymprzychodi dochódw wysokości:
.......'.'.

2' Zarządzamdziałalnością
gospodarczą
pełnomocnikiem
lub jestemprzedstawicielem,
(na|eŻy
takiej działalności
podaóformęprawnąi przedmiotdziałalności):
....''.......
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- osobiście
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- wspolniez innymiosobami
Z tegotyfufuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:

. jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):
Z tego Ęrtufuosiągnąłem(łam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzie]niach:
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- jestem członkiem zaruądu l odkiedy/
-jestem członkiem rady nadzorczej l od kiedy /
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej l odktedy l

Z tegotyrufuosiągnąłem
lłamlw roku ubiegłymdochód w wysokości

- jestemczł.ollkiemrady
nadzorczejlod kiedyl ,.........,,.,.
- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej/ od kiedy l ..,......'...,,
Ztego tyh]fuosiągnąłem/ł'amlwrokuubiegłymdochódwwysokości.'...'.'......
VIII.
Inne dochodyosiąganeztytułuzatrudnienialub innej dziatalności
zarobkowej|ub zajęc,z
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Nr 62, po2.558,
Nr 113,po2.984,
Nr 23, po2.220,
Nr 214,poz.1806)
nieruchomości
r,vymienionych
Miejscepołozenia
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wyłqczona
na podstawieart'.24i
informacji
Jawność
ustawyz dnia8 m3rca1990r.
zmiany:Dz,Uz2002r :
o samoządziegminnym(Dz' U, z200L Nr 142, poz.1591
Nr 113,po2.984,
Nr 214,poz.1806)
Nr 23, poz.f2},Nr 62, po2.558,
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skeśliÓ
Niewłaściwe

formie i zalaesie
wytwórczejw rolniotwiew zakręsieprodukcji roślinneji zwierzęcej,.w
Nie dotycry&'idłalności
gospodarstwarodzinnego
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mieszkaniowych
Niedotyczyradnadmrozychspółdzielni

