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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Zgodnego Z prawdą' 5tarannego i zupełnego

wype}nienia kaŹdej Z ]:ubryk '
2. Jeże].r poszczegóIne rubryki nie znajdują r'' konkletnym plzypadku Żastosowania, naLeży }'pisać

,,nie dotycu y".
3_ osoba składająca oświadczenie obowrązana jest okreś1ić pizynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odIębnego i mdjątku objętego małżeńską

wspólnością ma jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy najątku w ki]aju i za 9Ianicą_
5. oświadczenie majątkowe obejmuje :ró'/nież wj.eIzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia Żawarte są infoimacje ja!'ne, w części B zaś info:rmacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenle oraz miejsca połoźenia nieluchomości.
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(miejsce ŻaŁrudnienia, sŁanowisko lub funkcja)

po Żapoznanlu się u przepisami ustawy Ż dnia 21 sierpnia I99'l r. a ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej pfŻeŻ osoby pe}niące funkcje pub]iczne (DŻ. U. Nr 106, poŻ. 679'

Z 1998 r. Nf 113| poŻ. 715 1Nr L62, poz' 1-1'26, z 7999 r. Nr 49, poz. ĄB3, z 2aaa l. Nr 26,

poz. 306 araz z 2a02 r. Nr 113, poz. 98Ą i Nr 214' poz. 1806) oraz ustar.'y z dnia B marca

1990 r. o samoIządzie gminn].m (DŻ. IJ- z 2aa7 r. Nr 142' poz. 1591 araz z 2aa2 r. Nr 23' paz. 22a,

Nr 62l poz. 558, NI 113, paz. 98Ą, Ni 153, poz. 1271 i Nr 21Ą, poz. 1806)' zgodnie Ż art. 24h te]
usta\,,y oś!.'ladczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskrej wspó].ności mająŁkowej fub sŁanowiące

mój ma]ątek odrębny:
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2. Mleszkanie o por'ierŻchni: ...... m2, o wartości: tytuł prawny:

., powierzchnia: .. ' ł.}}.!ł*.. .

Z teqo tVtułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegł\.m przychód 1 dochód w wysokości:

4. -1re nreru nomoscr: - \ I
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IIT.
Posiadam udziały w spółkach hand1owych na]eży podać ]icZbę i emitenta ud?ia}ów:
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Z teqo tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegł).m dochód w wysokości:

TV.

Posiadam akcje !,r spó}kach handlowych na1eży podać 1iczbę i emitenta akcji:
\"\" '
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Z tego Łytułu osiągnąłem(ęłam) w :roku ubiegłyn dochód w wYsokości:

V.

Naby}em(am) (nabył mó] ma}żonek, Z wy}ączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, lnnej państwov'ej osoby prawnej' jednostek samo].Ząclu teIytoriaLnego, ich
Żl'iąŻkór' ]ub od komunalne] osoby p.awnej następujące mienie, które pod]egalo zbyciu w clr.oclze

przetargrt - należy podać opis mienia j' clatę nabycia' od kogo:
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. VI.
1. Prowadzę działafność gospodarczą|2] (na]eŹy podać forme prawną i przed.niot działalności) :

z tego tytułu osiągnąłem (ęfam) w Ioku ubiegłlm przychód i dochód w wysokości:

2- zaiządzam dŻiałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
dzlałalności (nateży podać formę plawną i pIzedmiot dzia}afności):

- wspol' e z irnyri osobami

Z teqo tYtu}r] osiąqtnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochÓd t/ wysokości:

VII.
1' W spółkach hand-lor'rych 

'*.::: :::::]:: ]il]i]|.;;.*..'ł.q\
jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem członkiem rady nadŻorczej (od kiedy) :

- jes|em czlonkiem komls'i rP!łizyi"le: (od kiedy): ....__.

l leqo '}L-łu osiąg.ąJem(e'ar] w -o]u Uoieof\Ą dochod w wysokosc': .......

2. W spó}dziefniach:
l"n\ Ź 

'\0t"\!Ł'.''al " YX

jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy) :

jestem cz}onkiem rady nadŻoIczej [3] (od kledy) :

_ jestem cŻłonkiem komis]i rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubległ}m dochód w wysokości:

3. !{ fundacjach p].or,'adzących działalność qospodarczą:

- jesLer -, ron(ie- zd . dd,l {od <ipdy) : .

- jestem cŻłonkien iady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w ioku ubiegł\rm dochód w wysokości:



VTTT.

zajęć| z

składniki mienla luchomego o \.}artości powyżej
TX-

10 000 złotych (w prŻ]rpadku pojazdów

x.
zobowiązania pleniężne o wartości powyżej 10 000

oraz warunki' na jakich zostały udz.ielone (rnobec

z}otych' w t!Ąn Żaciągnięte kredyty i pożycŻki
kogo, !,/ związku z jakim zdaizenien7 w jakiej
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Powyższe oświadczeni'e składam śwjadomv(a), jż na podstawie ait. 233 s ] Kodeksu karnego Za

poc]an1e niep-ralicly ]ub Żatajenie prawdy gro?i kara pozbawienia wolności.

:1] Niew]aściwe skreśLić -
L2] Nie c]otyczy dzia}a1ności rnyt'JórcZe] w ].olnictwie w Zakresie p].odukcjt roślj.nnej r

7\rierŻece), w foimje i zakIe.jie gosrpodarst'a lodz]jnnego.

|'?] ]']1e c1otYcŻy ]:aC] nadzolcZych E]pó}d]]j e]ni ń1eszkaniowych'


