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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Zgodnego z prawdą slararmego i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
Jeżęli wgczególne rubryki nie znąjdują w konkretnlłn przl,padku zastosowania, nalery }łpisać ,,nie dotyczy".
osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okfeślićprz!,należność poszczególnych składników
majątkonych, dochodów i zŃowiązali do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

mają&ową
oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w laaju i za granią.
oświadczenie majątkowe obejmuje również Wierz}telności pieniężne.
w częfui A oświadczenia zwarte ą informacje ja\łne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘcące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia Ńeruchomości.
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Zalrudnienia, stanowisko
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funkcja)
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sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicane (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz. 715 i
Nr 162,poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306 oraz z2O02 r. Nr l13,poz.984iNr
2|4,poz. t806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorądzie gminnym (Dz. U.z200I r, Nr 142, poz.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia

1591 oraz z 20Oż r. Nr 23, poz. 220,Nr 6ż, poz.558,

Nr l13, poz.

984,

Nr l53, poz. l27l i Nr 2l4, poz.

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,źe popiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkorłej lub e*anełłip,*$-mąąek-edręłmy: 7rfi

l. Zasoby
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2, Mieszkanie o powierzchni: ..".:-,,... m2, o wartości:....:;--....", tytułprawny: :: -"",
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Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:

owańości: .................:--.
tytuł

prawny:
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rodzajzabudowy:
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Posiadam udziały w społkach handlowych
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1. Prowadzę działalnośćgosp odarcz{.(nalezy,podać

działalności).
- osobiście....,

formę prawną i przedmiot

. .....łt.c....*Źłę ćł

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:..............,,.

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej &iałalności(należy podać formę prawnł i pr7edmiot działalności);
,ł:/t,c,, "",(;/,9qL"?/", " ",
osobiście.....
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Z tego tytufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.........."""",
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1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba
-

jestem człoŃie m zuządu(od

spółki):..............
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jestem człoŃiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):
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jestem członkiem zuządu (od kiedy):
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-jestan członkiem kornisji rewizyjnej

( od kiedy):
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jestem człoŃiem zavądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy).,..,....
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:..........,,..,....

VIII.
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkow{lub zajęć, z
../,/aal
podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego tytufu: ..,,,,..,-_.,...
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x.
Składniki miania ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznvch należ"v oodać marke. model i rok produkcii):
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaci€nięte kredJty i
poĘczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwią,zku z jakim

:
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CZĘ§C B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściwvskreślic.
Nie dotyczy'działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneji
zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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