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t. ps9!a- składająca oświadczenie obowi@ana jest do zgodnąo z prawdą starannego izupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.

Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkrctnym przypadku zastosowania, należy wpisać

o'nie dofuczv,,.

3. osoba sktadąjaca oświadczenie obowiązana' jest określićprzynależność_ poszczególnych składników maiątkowych, dochodów izobowiąań do ńajątkl odrębnego'i ńajątku objętegó ńił'.ń'tą wińóiń"s"ią m"_
jątkową.

4' oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuj e równ ież wierzytel ności p ien iężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adngsu

zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚĆ A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgopzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz.679, z 1998 r' Nr'113, póz' 715 i Nr 162, p-óz.

1126,z '1999 r. Nr49, póz' 483,z200a r. Nr26, póz.306 orazz2OO2 r. Nr 113, póz.984 iNr2'14, poz. tsoo;oraz ustawyz
'ry9qarczęj
dnia 8 marca'1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U. z2001r. Nr 142, póz' 1591 orazz2OO2 r. Nr23, p,az'zza,łrlraz,
pÓz. 558' Nr 113, pÓz. 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214, pÓz. 1806), zgodnie z aft.' 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój mająiek odębny:
t.

Zasoby pienięzne:
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środki pienięzne zgromadzone w walucie

polskiej:
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Z tego tyiułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym przychÓd
i rjoehócj w wysokości :
4. Inne nienrchonrości:
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -n{u.y podac
liczbę i emitenta udziałÓw:

udziałytestanowiąpakietwiększyniż10g/oudziałÓwwspółce:
Z tego Ąrtułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód
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V.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z v'tyĘczeniem mienia przynaleŻnegg

Państwa' innej pańsful.owej

osob'y-

.pr'awńe;,

jednostek

osoby prawnej następujące-mienie, fuore ptioń-głió;ńv*
mienia idatę nabycia, od kogo:
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jego majątku odrębnego) od Skarbu
lub ód'komunalnej
przeta'rgu _ naleĄ podaĆ opis
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1.

prawną i pzedmiot działalnoŚci):
Prowadzę działalnośĆgospodarczą2 (qalezy1rodaÓ fornę

- osobiście.. ..............
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Ztegotytułu osiągnąłem(ełam)w roku

uniegiń

2. Zarządzam działalnościągospodarczą
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działalności(nalezy
lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
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W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);
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3' W fundacjach prowadzących działalność
gospod arczą:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
ubiegłym dochód w wysokoŚc
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vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
lub innej działalnościzarobkowej
|ub zajęć, z podaniem kwot

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej
10 o0o złotych (w pzypadku pojazdÓw
mechanicznych nalezy

X.
Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej
10 0o0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i poŻyczkioraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec
kogo, w związkuz jakim zdazeniem,
w jakiej wysokości):
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