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Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą
YĘlgl'llv;1v il 'zupełnego wypełnienia
- r--'--a' starannego
kazdej

z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkrctnym pruypadku
zastosowania, nalerŹy wpisać ,,nie dotvczv,,.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana. jest.określić przynalqność'poszczeg9tnych
kowych, dochodów i zobowiązań do ńajątkl odrębnego'ińajątku .ńi*"dńiŁ"ńską składników majątwspólnością ma_
jątkową'
4' oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie majątkowe obejm

e równ ież Wierzytel ności p ien iężne.
6' W częściA oświadczenia zawarb są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
uj
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po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia}alności gogq9!arq91pzez osoby pełniące funkcje publiczne (p^z. u. N'199,-póz. 679,-z lssa r' Nr113, póz' 715 i Nr 162, póz'
1'126,^z 1999r.N;49, pÓz. 483,z2000 r. Nr26, póz' 306 orazz2Oa2'r. Nr11j, poz.984i Nr214,
ioz' tsoo;orazustawyz
dnia 8 marca 1990 r' o s119r11dzie_gminnym (Dz. U. z2001r' Nr 142, poz' 1591 orazz2002 i' Nrz:, p,oz'zza,ł't
az,
pÓz' 558, Nr J13, pÓz' 984, Nr'153, pÓz. 1271 i Nr 214, póz' 1806),'zgodnie z aft.' 24h
tej ustawy'oŚwiadczam, ze

posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub'stjnowiące mój mająt'ek odĘbny:
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3. Gospodarstwo rolne:
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podaĆ liczbę i emitenta udziałów:
Posiadam udziały w spÓłkach handlowych -naleĄ
.

.'''''''..lya['

ablĄW

dochód w
Z tego Ąrtułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym
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Nabyłem(am) {nabył mÓj małŹoner, z
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mienia i datę nabycia, od
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1.

Prowadzę działalnośĆgospodarczf (naleŻy
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Z tego tytui;

innymiosobami '' "" '4Ą'1!'" 'l"\"l

;;iąg;ł"'tJa'l w roku ubiegłym pzychod

vlr.
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formę prawną i pzedmiot działalności):

W społkach handlowych (nazwa, siedziba

społki):
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dochod w wysokości:"""""'
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3. W fundacjach prowadzących działalnoŚć gospod arczą.
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jestem członkiem zarządu(od kiedy):'..'.'........fu.}J,'

drd,

jestem członkiem rady nadzorczej
{od kiedy): ..'..M4|L'..'d@.
jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy).'.. Ą,w

fu

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:
...'..'..'

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 oop złotych (w pzypadku
pojąz!ó1v mechanicznych nalezy
podać markę, modęl i rok produkcji): ..'.............{..lł'.'. 1'4hĄ
!ex6 y,
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyzej 1o oo0 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pozyczki oraz warunki, na
(wobec kogo, w związku z lakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):
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