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Uwaga:

.hŁ*t.W

osoba-skła!4ąca oświadczenie obowiąana jast do zgodnego z prawdą starannego izupełnego wypełnienia
każdej zrubryk.

1.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie enajdująw konkretnym przypadku zastosgwaniao nalezywpisaó
,,Ęie dotvcz4

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalełnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ńe_
jątkową.

4' ośwjadczenie majątkowe dotyczy.majątku w
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również

kĘu i za granicą.

wieeytelności pieniężne

6' W częśeiA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w.częścits zaśinformacje niejawne dotyczące adrcsu

zamieszkania składającego oświadczenieonaz miejsca położenia nieruchorności.
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{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

z dnia 21 sierpnia l9łłr. o ograniczeniu prowadzenia _działalnościgolP9larczejpzezosobyp'ełniącefunkcjepubliczne(Dz."U.Nr105, póz.679,z1998'r.Nr113,póz.71'5 l Nr162,póź.
1126,z1999r.Nr49,póz'483,z2000r.Nr26,póz.306orazz200?r.Nr'113,
póz'984iNr214,poz.taoo;orazustawyz
dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminn1rm (Dz' LJ. z 2001 r' Nr 142, pÓz' 'l591 oraz z 20o2 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62,
pÓz' 558, Nr:'l13, póz' 984, Nr 153, pÓz, 1271 i Nr 214, pÓz' 1806), zgodnłe z ań.. ?4h tej ustawy oŚwiadczam, że
posia{am wchodzące w skład maŁeńskĘ wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
pa zapomaniu się

przeplsarn1 ustawy

t.

Zasoby pienięŻne:
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środkipienięŻne zgromadzone w walucie

polskiej:
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pr4lehóri i rjoehóej w wysokośei: ...-...-!!...W*'lL"FJ"
Z tego tytufu o5iągnąłem(ełam) w rÓku ubiegvm

ul.

i emiienta udŻałÓw;
Posiadam udziały w spółkach handlovyych -1alezy podaĆ liczbę

kiet większry niŻ 1ao/, udŻałÓw w spÓłce:

ilL

podaĆ liczbę i emłtenta akcji:
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ
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akoje ie stanowią pa

pzynaleŹneg9 90 j9o9-g'atru odrębnego) od Skarbu
Ilaovłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia
l'.1 ańiązków lub od komunalnej
Faństwa, innej pańshłowej osoby pr"*n"j]_ńj;;łdii;;ńóżóo']'ifrńJii"ń"$ó'
podać opis
naleł
* o'oóze pźetargu
osoby prawnej następuj"ąd'']óń'-ri, fió'ą półl',;g?ł.ĘńyJiu
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Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (naleŻy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):
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jestem czJonkiem zauądu (od kiedy) :,......'''

:,.

do.Ł.n'...*'..'
$ń''&.......,do''y.n

[''dó

jesiem członkiem rady nadzorczej iod kiedy),..'...''...'.''.'.'Błg...
'r*Ł.
jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):''.''....nłłe...'.. d.a{-l'ftJe'..'.Y.'.....'...'.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w'roku ubiegłym dochod w
2. W społdzielniach:

-

.........'..'..e4łY.

jestem członkiern zarządu (od

wysokośc,

ó..t*J

*nł*n

kiedy):

'..''$łg.'....'. .

jestem członkiem rady nadzorczej3 iod kiedy)....'...'' s.Dgjestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):.'.'''.'........''..'(\*k........9

Ztego$tułu.osiągndem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '.'......'....(ł&'.'.'

ót

**'o..ę8Ą.'

W fundacjach prowadzących działalnoŚĆ gospodar
czą: ....'.'....

_
*

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
...'''..'......''..$łę...'...d"pjestem członkiem rady nadzorczej

-'1estem

{od kiedy):

..''..'..'.'..'dę'...

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):''...'.'nł&.Ł......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ub|egłym doehod
w wysokości:

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalnościzarobkowej lub zĄęc, zpodaniem kwot

uzyskiwanyeh z kazdego tytułu:'..'....''.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyŻej 10 o00
złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podac markę, modęl i rok produkcji): ..'.'..'......'..'...łł".ę.'''...'
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Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 1o oo0 złotych,
w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo,
w związku z jakimzdazeniem, w jakiej wysokości);
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