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Uwaga:
'1

.

Osoba składajaca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
każdej z rubryk.

i

zupełnego wypełnienia

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczv".
3- Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników mająt-

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego

jątkową.
4.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w

kĘu iza

i majątku objętego maźeńską wspólnością ma-

granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej m uje równ ież wierzytetności pien iężne.

częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz.679, z 1998 r. Nr 1,'|3, poz.715 i Nr 162, poz.
1126,z 1999 r. Nr49, póz.483, z2000 r. Nr26, póz.306 orazz2002 r. Nr 113, póz.984 iNr214, poz.,1806)oraz ustawyz
dnia 8 marca ,1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591 Qrazz2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małźeńskiejwspólności majątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniezne:

-

środki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej.

-

środkipienięzne zgromadzone w waiucie obcej:

-

papiery wańościowe.
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Z tego tytułu osiagnałem(ełam) w i-oku ubiegłym pzychod i dochod w wysokości.
4. Inne nierrrchomości:
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lll.
Posiadam udziały w społkach handlowych -należy podac liczbe i emitenta udziałow:
.....

ł/łź',.,łjł. {ż{ł,ł,,ł?",/.

udziaĘ te stanowią pakiet wiekszy niz 10oń udziało,u w społce:
Z tego tytułu osiagnałem(ełam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

M.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenia akcji:

.dłuż*lapłJ'ed.€,il

akcje te stanowią pakietwiekszy niz 10% akcji w społce......
Z tego tytułu osiagnałem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości....... ,....,
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V.

Nabyłem(am1 {nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujące mienie, ktore podlegało zbyciu w Crodze pzetargu
nalez,i poCac cpis
mienia idaię nabycia, od

kogo:
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Prowadze działalnoścgospodarcza2 1nalezy podac forme prawna i przedmloi cjziałainoścl)
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wspolnie z innymi osobami
Z iego tytułu osiagnałem(ełam) w roku ubiegłym pżychod i dochod w wysokości:

2 Zaządzam działalnościagospodarczą

lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(na|ezy

podac for;,ne prawna i pzedmiot działalnosci):., , ,

,

wspolnie z innymi osobamr
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1.

-

W społkach handlowych (naz,ua, siedziba społki).

jestem członklem rady nadzorczej {od kiedy): ........
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Zlego tytułu osiagnąłem(ełam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:... , .,
2. W spółdzielniach

jestem członkiem zaządu (od kiedy):
"''-] /'
jestem członkiem rady nadzorcze13 {od kiedy).....
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)...
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fundacjach prorładzacych działalnoścgospodarcza:

-

]eSien: ]Z1oIKj€n^ z"rz7du, oc <lecy1.
jestem czictKlern "ady nadz.rcz:1 'oo klecyl

;estem członk;e.n komisli rewlzylp91 (oo kiedy),

Z tego tytułu osiagnałem(ełam) w roku ubiegłym dochod w

wysokości.
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Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działainościzarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot

lX.

Sktadniki mienia ruchomego o wańościpovtyżej 10 C00 ziotych (w przypadku pojaz,dow mechanicznych należy
podac markę, modęI i rok produkcj,l,

......t,/r/,tr|l,1.ł . ilr:/_ą:,łżź/eIł.?/l-ł... :...iti...€ł;.;>

X.

Zobawiązania pienięzne o warlości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągniete kredyty i pożyczkl oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wo_bgc kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)

PoWYżsZe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
§
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściweskreślic,
Nie dotYczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictr,vie w zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej,
^ rodzinnego.
' Nie-dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

'
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formie i zakresie gospodarsbła

