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(miejscovość)

(dnia)

UWAGA:

l.

2.
3.

'

4.
5.
6.
.

osoba składająca oświadczenie obowią7anajest do zgodnego zprawdą,stararnego i zupehego vqrpehrienia
kaŻdej zr:lbryk.
leŻeliposzczególne rubryki nie zrrajdująw konkretn5an prąpadiil za$osowanią naleł wpisać ,pte doĘcty''.
osoba składająca oświadczenie obowiązanajestokreśtić przynaletnśó poszczególnychskładników
majątkowyĄ dochodów izobovłięai do majątku odrębnego i majątkrr Ąętego maŁeńskąwspóInością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w lraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje rórłmież wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia?awarte sąinforrracje jawne, w częściB zaśinformacjenieja''ame doĘcące adresu
zamieszkania składającego ośryiadczenie orazmiejscapołożenia

nieruchomości.

po zapozrIaniu się z przepisami ustawy

a dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia

'

działalności

gospodarczej xrzez osoby pehiące funkcje publiczne (Dz. U.Nr 106, poz.-679, z1,998r. }.{r l l3,poz.7I5 i
Nr'162, poz. 1126, z L999 r. Nr 49, poz, 483, 22000 r. Nr 26, poz.306 arazz2002r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr

2|4,poz.1806) orazustawy zdnia

marca 1990 r. o samorządzie gmimym (Dz.U. z200|r. Nr 142, foz.
t59I orazz2A02 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 1l3,po2.984, Nr l53,po2.1271 iNr Łl4,poz.
1806), zgodnie z art.24htej ustawy oświadczaną że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
8

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

il,-:noy*.T,,4ł.łii0:.rn2lo**ou"r,,łła*ilłał/rr*prawny:
.
n rf.
t
2.
Mieszkanie ppowierzchnii .....T..... m2, o wartości:......-.......,
Ńprawny: .l

3.

Gospodarstwo rolne: iodzajgospodarstwar

.;........-..........,_powierzchniu, .......

'ńi?'ilofucy

udńałytestanowiąpakietwiększynIżt0%uaffiu,viwspółce:

Posiadarn akcje w spółkach handlowych - nateĘ pndać,Iiezhęi emitenta akcji:

Ztego brfułuosiągn{em(!łu*lwrokuubiegłymdochódwwysokości: ..................:..;
.. .. . .....
..; .... ..
......r..

v.

Nabyłem(am) (oabył mój małŻonek,zwyłączeruem mienia prynakeżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pafutwą innej panstrvowej osoby prawnej, jednostek samo rządu
terytorialnego,

ich

zvnązków lub od komunalnej osoby prawnej nastglujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze ptzetarya -naleĘ pódać opis mienia i datę nabycią od kogo: .....
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Prowadzę działalnośÓ gospodarc z{2] 1naleiry podaó formę plawną i przedmiot działalności):. . . . . . . ..

_';ffi;;:................. ...'i;n. dafuł,ł!."....'...... ...' . '....:.:.:..........'....
wspólnie z innymi osobanii
........:....:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegĘm prrychódi

..........łi:..

......;..

.......

dochód

wwysokości: ......
.........:.

2. Zarządzan działalnościągospodarczą lub jestem przedstarłicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podać fonrrę piawną i przedmiot działalności):
osobiście...
wspólnie z innymi osobami .... :....
...

i.,..

j...

j.....

:........

Ztegofytułuosiągn{em(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:.'.....

jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy):

jestemcźonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy)

Z

tego t5rfułu osiągnąłem(ęłam)w roku

':""""""'

ubieg|'m dochód w wysokości:

jestem człoŃiem komisji rewizyjnoj (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

.

X,Zobovłiązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złoĘch,wtym zaciryntętekredyry i
'
poŻyczl<t oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, wzwiązku z jatłmzdarzeniem,w
jakiej wysokości): ....

..
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Niewłaściweskreślić.

Nie doĘcry działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowYch.
[2]
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