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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starann€go

i

zupełnego wypełnienia

kaźdej z rubryk.
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leźeli posreegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoso$rania, naleźy wpisać "nie dofuav".
Osoba skiadająca oświadeenieobowiązana jćst określlćpr,zynależność posztzególnych składników
majątkourYch, dochodów izobowĘań do maiątku odrębnego imaiątku obiętego małźeńsĘ wspólnoŚcią.
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyey ma|ątku w kraju iza g:anicą.
Oświadeenie maJątkowe obejmuje ńwnieź łrierzyt€lności' pieniężn€.
W crqściA ośwladczenia zawańe są informacje jawne, w części8 zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
ramieszkania składającego oświadczenieoiaz miejsca położenianieruchomoścj.
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(miejsce aatrudnienia, J€nowisko
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funkcja)

po zaccżnaniu 5ię z prze9isami ust3u/ z dnia 21 sierpnia L99i t. o oglaniczeniu prowadzenia duiałaInoŚci gosoodarrżej prae: osoby p€iniące
lunkcle publicrne {Dz. U. z 2a!7 f. poz. 1393) oftz Usiawy ż dnia8 marca 1990 r, o samor:ądzie gminnYm (Dz. U. r 2C77 r. gcz.1875), rgcdnie
ań.24h ie] ust3wt/ oś.wiadeam, ie pcsiadam wchodzące w skiad maiżeńskiej wspólności rnajątkcwej lub stanowiące mójmająrek odrębnY:
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Pcsiadarn udziały w spółkach handlowych,-

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód,w
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akcji w spółce:
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mój mafźonek, zwyłączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego)
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1. Prowadzę działalnoścgospodarczą Ż (należy podać
formę
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tego Ertułu osiągnąiem(ęłam) w roku ubieg*ym przychód
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2. zarządzam, działalnościągospodarczą,'lub.jestem

- wspólnie
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-]estem członkiem komisji rewiz,yjnej (od kiedy):
Z tego tytułu

"'1^;;ź!

csiągnąłem(ęłam)w roku ui

w wysokości:

2. W spółdzielniach:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy);
- jestem członkiem rady

-,

nadzorcze13 1od kiedy):

- j€stem członkiem komisji

r.u*l7r7jnej (od kiedy):
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3. W fundacjach

w wysokości:

prowadzących działalnoścgospodarczą;

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestern,członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działąl ności
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Składniki mienia ruchomego o wańości
naleźy podać markę; model irok

lub zajęć, z
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Nie dot7czy działalnoścjw\Awórczej .ł rolnic!łie,ł zakres;e pr;d,;kc;i :cśiinnej l z,tler:ęcej, w
i zakrasi€ gospodarsiła roCzinnego,
' Nie dotlcry rad nadlcrczych spćłd:iełni mieszkaniowych.
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