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Osoba skłaclająca oŚwiadczerric obowiązalra jest do zgodnego z prarvcią starannego i zrrpełnego wypełnienia
l,azdcj z rubryk.
JeŻeli Poszozególne rubryki nie zrrajdirją w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisaó
,
,,riie dotyczy,,.
Osoba składająoa oświadczenie obowiązana jest okręśliC przynalezność poszczególnycń skiadników
nrajątkowYch, dclclroclów i zobclwiązali clo majątktl odrębnego i najątku objętegó rnaizeńską
wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkclwe clotyczy najątku w kra,iil i za grarricą
oświaclczęlr ie mi1 ątkowe obej rnuj e rówrr ięz wierzytel rrościpienięzne.
W częŚci A oŚwiailczęrria zawartę są irrfbrmaoje jawne. w części B zaśirrfornraoje nie_jawne clotyczące
aclresu
zarrrieszliania sliładającegrl oświaciclzetiie oraz t,tliejsc:a połozelria nięruchcllności.
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Po Za9oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnta 2l sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gclsPodarczej Przez osoby pełniące fr-rnkcje pLrbliczne (Dz,lJ, Nr 106, poz.679,
z 1998 r. Nr 1 13, poz,7I5 i

Nr 162, Poz.1126,z1999 r. Nr49, poz.483,z2000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 1l3, poz.984
i Nr
214,Poz.1806) oraz ustawy z drria 8 nrarca 1990 r. o samorządzie gminnyn (Dz.lJ.
z2001r. Nr l 42,poz.
l591oraz z2002 r,Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 11_], poz.984,NL l53, poz.
l271iNr214,poz.
l

806), zgodnie Z art.24h
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ma.jątkclwej lub stanowiące mć1 nra_jątel< cldrębny:
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Mieszkanie o powierzchni: ,..,..-,. ... fi}Z, o wartości: .,..,-.
tytuł prawny: ....:.....,
Gospodarstwo rolne: rodzal gospoclarstwa: .ItVDY.SliD'ał..UYE..., powierzchnia: ..,3r!tł..ĘQ...
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Z tego tytrrhl osiągnąŁełła(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .J.,.33ł,W.f,
Inne nieruchomości: powierzchnia:..., . .|!.l.Ę. .,Ęa.TY,ę?Y..
o wartości:

tytuł prawny: ,...
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Posiadam vdziały w spółkach lrandlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

(l!Ę óorYc?.Y
udziały te stanclwią pakiet większy niż I0{|ń udziałów w spółce:
Z, tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Iv.
Posiadam akcje w spółkaclr lrandlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce

:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrrr dochód w wysokości: ...
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mięnia przynależnego do jegcl majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, iclr zwtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mięnie, które
podlegało zbyciu w drodze przętargu - naIeży podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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l, Prowadzę działalnoŚc gospodarczłz] (należy poclac formę prawnąi przedmiot działalności): .........
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wspólnie z innymi osobami
tegcl tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku r-rbiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospod arcząlrrb j estem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej
działalności(należy poclać fbrmę prawną i przednriot działalności):

osobiście.
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tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarząd.t (od
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ztego tyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzącyclr działalnośćgospodarcz
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,..
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Inne dochody osiągane z tytl_rłtr zatrudnienia lurb innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
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[X. Składniki mienia

ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

nręchanicznychnależy podac markę, model irokpro<lukcji): ..

X. Zobowiązanwpieniężne o wartości powyzej

..{!.Ę..J2.a:iYęZ

10 000 zŁotych, w tym zactagnlęte kredyty
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Il I Niewłaściwe skręślić.
[2| Nie clotyczy clziałalnościlvytwórczej w rcllrrictrvie w zakresie procltLl<cji roślinrrej i
zala esic gospodarstwa rodzinrrego.
[3| Nie dotyczy rad naclzolczych spółdziclrri mieszkarriowyoh.
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