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Uwaga:

1' ps9!a_ składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.

2' Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó
,,nie dofuczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okrąś|ió przynalezność poszczególnych skład ników mająt_
|oyvch' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ń;jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju
5. oświadczenie majątkowe obejm

uj

iza granicą.

e równ ież wierzytel nościpien iężne.

6' W części A oświadczenia zawarte są infonnacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106, pÓz. 679, z 1998 r. Nr 113' póz. 715 i Nr 162, póz'
1126,z 1999r.Nr49,póz.483'z2000r.Nr26,pÓz'306orazz2002r.Nr1'l3,póz'984i
Nr214,pÓz. 1806)orazustawyZ
dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U. z2001r' Nr 142, póz. 'l591 orazz2002 r' Nr23, póz.220,Nr62,
pÓz' 558, Nr 113, pÓz. 984, Nr 153, pÓz' 127 '1 i Nr 2'14, pÓz' 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pienięzne:
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środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....'.........
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w wysokości:
Z iego tyiułu osiągnąłem(ełam)w rgku ubiegłym przychóti i ciochód

krne nienrchomości:
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udziałów:
Posiadam udziały w spółkach handlowych -naleĄ podaĆ liczbę i emitenta
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udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 1 0%
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przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia
ich z"viązków lub od komunalnej
Pańsiwa, innej pańsfuvowej osoby prawne;''-;ecnołgi samir.{du ierfiórialnego,
podać opis
nalezy
przetargu
w
droóze
osoby prawnej n.rtępłł"'ń;ńid' ńor" p.jór'"giłó zoyciu
mienia i datę nabycia, od kogo: ...'
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospod .r"=ą,
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jestem członkiem zarządu (od

..''.!&

kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): .. ....'.'LuŁ.'.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'.. tĄł'e

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy
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Zobowiązania pienięŹne o waftoŚci powyzej 10 o00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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2. Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (nalezy
podać formę prawną i pzedmiot działałności):
ałełau!,t/.......'..'".....'......

.. /.&.

{t

wspÓlnie z innymi osobami
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Współkach handlowych (nazwa' siedziba spółki): '....rfu.u...
jestem członkiem zaządu (od

kiedy):

.../,!/&,...

jestem członkiem rady nadzorczej iod kiedy):'.......l.a.Ł....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w'roku ubiegłym dochod w wysokości:
2. W społdzielniach:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .'..'.'...'........órrŁ.e,....p,!,'*.
jestem członkiem rady nadzorcze;3 iod kiedy)....'.dł,Ł.'.'p{łt
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'.'dŁr.:E' 'Qłpł-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

