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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra'wdą, starannego i
zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
.
wpisać..nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzczególnych
skłndników majątkołvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająiku
objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinforrnacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania s|dadającego oświadczenie oraz miejsce położenia
nieruchomości.
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po zapo7naniu się z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 t, o ograniczeniu prowa dzęnta
działalności
gospodarczejprzez osoby pełniącefuŃcje publiczne lDz'TJ. Nr l0ó, poz, 619z
1998r. Nr 113,poz.715 i Nr 162,po2.rL26 z 1999r. Nr 49, poz. 483 zzO00 r, Nr 26,poz.
306 oruz z 2002 r. Nr 1 13, poz.984 i Nr 214,poz. 1806/oraz ustawy z dnia I marca 1990r.o
samorządziegminnym (Dz.U 'z 200Ir' Nr 142,poz, 1591oraz Z 2OO2t.Nr 23, poz. 220,Nr
62,po2.558,Nr r73,po2.984,Nr r53,poz. 1271iNr 214, poz. 1806),zgodnie zart.zfihtej
ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące w składmałżeńskiejwspólnościrnajątkowejlub
stanowiącemój majątekodrębny:
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w walucieobcej'...........s\'Ł.
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l. Posiadam udziaŁyw spółkachhandlowych_na|eiy podać liczbę i emitenta
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l. Posiadam akcje w spółkachhandlowych _na|eiy podać |iczbęi emitentaakcii:
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Nabyłem(łam)
(nabyłmoj małżzonek,
zwyłączeniemmienia przyna|eŻnego
do jego rnajątku
odrębnego)od Skarbu.Państwa,innej panstwowejosobyp.u*nói, jednońk sńorząau
terytorialnego,ich związków lub od komunalnejosobyprawnejnaitępującemienie,ttóre
podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu_ na|eiypodaćopis mieniai aaę nabycia,od kogo:

VI.
l. Prowadzę działalnośógospodarczą(naleŻy.podaó
formę prawną i przedmiot działalności):
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Z tego tytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
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Ztego tytułuosiągnąłem/łarnJ
w rokuubiegłym
dochódw wysokości
''...'....''....l.'...'......'..-.'.
3. W fundacjachprow ad,zącychdziatalność
gospodarczu.
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zarządulod kiedyl .'.,,,,,,,,,,,,
- j e ste mc z ło nk iem
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- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej/ od kiedyl .'..'.,''.,.,,,
Z tegoĘrtufuosiągnąłem
lłam/w rokuubiegłym
dochódw wysokości
...........'.

działalnościzarobkowej lub za1ęć,z

w przypadku pojazdów

X.
Zobowiązaniapienięzneo wartościpowyiej10 000 zŁotycĘwtym zaciagniętelaedytyi
poŻyczkioraz warunki,na jakich zostałyudzielone(wobeckogo,w zwiĘku'z jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości):
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N i e w ł a ś c i w es k r e ś | i ó
Nie dotyczy działalnościwyn'vórczej w rolnictwie w zakresie produlcji roś|inneji zwierzęcej, w |ormie i zakresie
gospodar
rodzinnego
"stwa
Nie doĘczy rad nadzorcrych spółdzie|ni mieszkaniowych

