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Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodneg6 z,rprżWdą,starannegoi
wypełnieniakażdejz rubryk.
zupełnego
poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,na|eĘ
2. Jeżrc|i

3.6.J.ffffiświadczenieobowiązanajestokreśIićprzyna|eżnośćpo.,.".gólov.n
składników majątkowycho dochodów i zobowiązzit do majątku odrębnego i majątku
obj ętego małżeńskąwspólnością majątkową.
4, oświadczenieo stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotycżące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia
nieruchomości.
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prowadzenia
po zapoznałiusię z przepisamiustawyz diia21 sierpnia1997r. o ognaruczeniu
poz,679z
106,
Nr
lDz'U.
publiczne
gospodarczej
ptzezosobypełniącefuŃcje
działalności
r .Nr .26,poz.
po2.48322000
1 9 9 8 r . N ri 1 3, po z. 7 1 5iN r 1 6 2 ,po 2 . 1t2621999t.Nr 49,
Smar
ca1990r . o
zdnia
3 0 6 o r a z z 2 OO2 r. N1rl3 , po z. 9 8 4 iN rfI4,poz .IS06lor azustaw y
arazz2002r.Nr 23,poz,220,Nr
gminnym(Dz.IJ.zf\OIt.Nr 142,poz.1'59L
samorządzie
1806),zgodtiezaft.2Łhtej
753,poz.I27IiNr274,poz.
62,po2.558,Nr1I3,poz.984,Nr
ze posiadamwchodzącew składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub
ustawyoświadczam,
stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasobypienięzne:
- środkipieniężnezgromadzone
w walucie polskiej

frtr

II.
1.

III.
1.

......'.....
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
Ztego tyfułuosiągnąłem(tam)

vr roku ubiegłymdochódw wysokości:
Ztego tytułuosiągnąłem(łam)

v.

go do j ego m ajątku
Nabyłem(łam) (nabył mój małŻonek,z wyłączeruem mienia przynależLne
jednostek
samorządu
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
terytorialnego, ich zvtiąrków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które

podlegałozbycsury drodze przetargu_ naleŻypodaćopis mienia i datęnabycia,od kogo:
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vI.
i.

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

2.

przedstawicielem, petnomocnikiem
przedmiot działalności)
:

- wspólnie z innyrni osobami

Z tegotytułuosiągnąłem(łam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
.............

vII.

h (nazwa, siedzibaspółki):

- jestem członkiemzarządu(od kiedy):
-jestem członkiemrady nadzorczej (odkiedy):

- jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):
Ztego tyhrłuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:..........'..

2.W
- jestem członkiemzaruądul od kiedy/
-jestem członkiem rady nadzorczej l od kiedy /
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej/ od kiedy l .....,.......,.
Ztego Ę.tułuosiągnąłemlłaml
w roku ubiegłymdochód w wysokości..........

3. W fundacjachprowadzącychdział.a|nośćgospodarcz
u . ,[,Ą,lt d"h*ą
.......\..l...../
!e
- jestemczłonkiem
zarządu
/ od kiedyl .....'......'..
- jestemczłonkiem
radynadzorczejlod kiedyl ........'....'.
- jestemczłoŃiemkomisjirewizyjnej/ od kiedyl ................
Z tegotyfufuosiągnąłem
lłamlw roku ubiegłymdochódw wysokości
..............

vrn.

Inne dochodyosiąganezty.tutuzatrudnienialub innej dział'alności
zarobkowej|ubzajęć,z
podaniemkwot uzyskiwanychzkażdegotytułu:
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X.
kedytyi
w tym zaciryruęte
powyżej10000zł.otych,
pienięzneo wańości
Zobowtązania

cZĘScB
:
oświadczenie
osobyskładającej
Adreszamieszkania
podstawie
art.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
na
wyłączona
informacji
Jawność
zmiany:Dz.Uzf002r l
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
o samorządzie
poz.
po2.984,
1806)
poz.558,
214,
113,
Nr
poz.LAO,
Nr
62,
Nr
Nr 23,
A (adres):
w punkcieII części
wymienionych
nieruchomości
Miejscepołożenia
na podstawieaft.24iustawyz dnia8 marca1990r.
wyłqczona
informacji
Jawność
zmiany:Dz.Uz2002r:
(Dz.
gminnym
z200I Nr 142, poz.1591
U,
o samorządzie
poz.
po2.984,
1806)
poz.55B,
Nr
214,
Nr 113,
Nr 62,
Nr 23, poz.ŁZO,

' i('

1.

Niewłaściwe
skeślić

2.

i zwierzęcej,
w formie i zaloesię
Nie dotyczydziała\ności
wywórczej w rolnjctwięw zakesie produkcjiroślinnej
gospodarstwa
rodzinnego

3.

Nie dotyczyrad nadzorczych spółdzielnimieszkaniowych

