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Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,d9s!otscz11''''

kaŹdej z rubryk.

3. osoba składająca oświadczenie obowĘzana iest określićprzynateżnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w

kĘu i za granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obejmuj e równ ież wierzytelności pien iężne.

częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca 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 działalnoŚci gospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, póz' 679, z'1998 r. Nr'1'l3, pÓz. 715 i Nr 162, póz.

1126,z 1999 r. Nr 49, pÓz. 483, z 2000 r. Nr26, póz. 306 orazz20a2 r. Nr 113, póz. 984 i Nr 214, pÓz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, póz' 1591 orazz2002 r' Nr23, póz.220, Nr62,
pÓz. 558, Nr 113, pÓz. 984, Nr 153, pÓz' 1271 i Nr 214, pÓz. 1806)' zgodnie z aft'.2Ąh tej ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małŹeńskiejwspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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w roku ubiegłym dochÓd w
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam)

M.

-

wy**ń%*''

l'

akcii:
- naleĄ podaĆ liczbę i emitenta
Posiadam akcje w społkach handlowych
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Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalności):
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2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstaw
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci,
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc', ...{V-l'h.'...o-ffi.-lI?y.
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
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