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oraz osoby wydającej decftje aoministracy.lne
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Uwaga:

(miejscowość)

1' osoba składająca oświadczenie obowiąana jest
do zgodnego z prawdą,

kazdej z rubryk.

d*i^*.!
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starannąo izupełnego wypełnienia

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczv,,'

3. osoba. skł.adgjac-a oświadczenie obowiązana jest określićprz

!"wvclr,

jątkową.

ło"tJoo*-i'i.-ul*il; ,il fiajątki odręb;"';T ;{lj{ik',lTfj-t!j:"ffi:':!|{j'Ł:[słlfjxil"3gt:

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za gnanicą.
5. oświadczen ie majątkowe obejmuje równ ież wierzytelności
pien iężne.
6' W cząściA oświadczenia zawarte są infonnacje jawne, w części
B zaśinformacje niejawne dotyczące adrcsu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połońia
nieruchomości"
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrud nien ia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 'l997-r.^o-^ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (!-z, u 'Nr
póz.679,i tgss r' Nr,113, póz. 715 iNr 162, pÓz.
!!5,
1126,z 1999r'Nr49,póz.483,zZOOOi. lvrzo'póz.'306 orazz2aOi2'r
pÓz.984iŃr214,póz. 1806)orazustawyz
-Nr113,
dnia 8 marca 1990 r' o s119r3d11e_gminnym (bz. U. zZaffi r. Nr 142,
póz' 1591 orazz2oo2r' Nr23, póz'22O,Nr62,
pÓz' 558, Nr.113, póz' 984, Nr 153, póz'-1271
.i Nr 21 4, poz.1806j,'zgodnie z ał' iąn t".; ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności
majątrowej luo'sńowią""ńo;
odrębny:
'u;ąt"L
l.
Zasoby pienięŹne:
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środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej:
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przychód i doehóci w wysgkości:
Z tego tyiułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym

4.Inne nieruchomości:
powiezchnia:
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ilt.

podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -naleĄ
(^^2".

spÓłce:""'"''
akcje te stanowią pakietwiększy niŻioaio akcji w

;il;

;;il;;;'(ęłam)

w roku ubiegĘm dochód

wwysokości ....'flłg-..'

#p-I'

od Skarbu
mienia przynależnego do jegg majątku odrębnego)
Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem
komunalnej
od
lub
tenytóriatneóo, ich zrłiązkÓw
Państwa, innej państwowej osoby Pr-awnej, T;dnoii"r, =im,iz{cu
nalezy podać opis
prźetargu
ń,_o1o^oze
poór'eĘń}ń1gJ
osoby prawnej następujące_mienie, rtore
mienia idatę nabycia, od kogo:
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1.

prawną i pzedmiot działalności):
Prowadzę działalnoścgospodarcząz (nalezy podaĆ formę

pełnomocnikiem takiej działalności(naleŻy

-

wspolnie z

nĄd a"W

innymiosobami

z tego iytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym pzychod i dochod
vll.

1.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

dochod w wysokości: '..'....'..nl{ł
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w'roku ubiegłym
2. W społdzielniach: ..''....
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3' W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą
jestem członkiem zarządu (od
kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej

{od kiedy):

jestem członkiem konnisji rewizyjnej
(od kiedy):...'.'.
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochÓd w wysokości;
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
iub innej działalnościzarobkowej lub
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej
10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy
podać markę, modęl i rok produkcji): ...'..'......''..

x.
Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 1o
ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo,
w związkuz jakim zdazeniem, w jakiej wysokości);

k*tf . Q?r"Ą'

;'

,

