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{IWAGA:
1 . osoba składaj ąca ośułiadczenie obowiąuana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupehrego w1pehienia

kaŻdejznlbryk
leże1l poszczególne rubryki nie aaj duj ą w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eĘ wpisać ,stie dotycry''
os9b1 skład{ ąca oświadczenie obowiąana jest olaeślić prz;łnalemoś ć poszczegó\nycń skiadników
majątkowych, dochodórv i zabo'wiąze;ń do majątku odrębnego i majątku objętegó małzenską wspólnością
majątkową'
oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju izagranicą'
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytehości pienięare.
WczęściAoświadczeniaza'wartesąinformacjejawne,wczęściBzaśinformacjeniejałvne doĘcząceadresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 t. o ogtaniczeniu prowadzenia dzia]alności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz..6?9, z 1998 r. }r{r 1 13, poz. 7I5 i
Nr 162, poz.1726,z1999 r. Nr 49, poz.483,zŻ000 r, Nr26, poz' 306 orazz2002r. Nr 1i3, poz.984 iNr
214,poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorząc]zie gminnym (Dz.TJ, z2001 r. Nr 142' poz.
1591 olaz zŻ002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr i53, poz. I27I i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
s1an nrJJnl]'gronluazone w walucie polskiej: .. . '.rułł l'/t:|y:f'f

środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej:
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1. Dom o powierzchni , ..ł,4y.i.[l.il..... tn2,o wartości: ,łłilrł"łł/d:r1.tuł prawn y,{łLźłr.il.1'ł.' :,
Mieszkanie o powierzchni: .. . .:. . .... ffi2', o wartości: . . '.:. Ęrtuł prawny:
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa; .... ......:.. .,.powierzcbnia:
o wartości: .. rodzaj zabudowy:

Ętuł prawny:

4.

Itr.
Posiadam udzia}y w spółkach handlowych - należy podać \iezbęi emitenta udziałów:

udzia}y te stanowiąpakiet vłiększy niz

Ztego b4ufu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych- naleĘ podaó liczbęi emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy n1Ż I0% akcji w spółce:

Ztego fillufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ zvłyłączeruem mienia ptrytależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panstwą innej panstwowej osoby prawnej, jed"nostek samorządu
terytorialnego, ich rwiązków lub od komunalnej osoby prawnej nastglujące mienie, które
pod1egałorhycillwdrodzeprzetargu.na1eżypodaóopismieniaidatęnabycia,odkogo:
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1. Frowadzę działa1ność gospodarcz{] @ale4 podaó formę prawnąi przedmiot działa]ności): ....""'

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przyłhodi doehód w wysokości:

I

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: '...... '.

v{8.
1 ' W spółkach handlo$ych (nazwą siedziba spółki):.. .' .-'.. .;

. ... - fł1 t. . ł,l i tvc.Ę 4
jestem członkiem znządu(od kiedy):. .. . r'!.. . .'.'.', ..

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..

Ztegotyhlłuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:..'. ..;r'..''.

3' W fundacj ach prowadzących działalnośó gospodarc3 % . ł . . i. .. . -.. .

'...;.... .r?4.t. ct[łvełt1
jestem członkiem ztządu(od kiedy): ..(...ł./..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

" " "." ' j " "'

ZtegoĘ.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód wwysokości: .........:......'....:.........
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iżnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kn apozbawienia wolności.

ff rr;'t/.t lł,=. łtn fu [! * {ł! t,
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie doĘcry działa]ności w1'twórczej w ro]nictwie rv zahesie produkcji roślińej 1. zvłierzęcej, w formie i
zakesie gospo darstwa ro dzinnego.
[3] Nie dotyczry rad n adzorczyehspółdzielni mieszkaniowych'


