OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
organizacyjnej
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Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisać ,,nie dotyczy",
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależnośćposzczególnych składnikórv
Inajątkouych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością

majątkową
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w

kĄu i za granicą,
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wieruytelności pienięźne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
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sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 6'79, z 1998 r. Nr l l3, poz. 7l 5 i
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia

Nr162,poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306 oraz zż002 r, Nr 1 l3, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.zż001 r. Nr l42, poz,
159l oraz z ż002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr l53, poz. lż71 iNr 214, poz.
l

806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub
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Dom o powierzcnni: lŃ...dł\ttĄmz.
2. Mieszkanie o powierzchni: .i].i.iP... n
J, Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)-w
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Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
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Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . .łIl[.. . .
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegalo zbl ciu lł drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nahl,cia. od kogo: .. . . . . ...
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Prowadzę działalność,gospodarcz{zl (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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osobiście
- wspólnie z innlłni osobami
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Z tego ty,tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysok
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...
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jestem człoŃiem rady nadzorczej 1od kiedyl:........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłymtochód w wysokości:
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jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ..... ..l/\J,e
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:
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jestem członkiem zarządtl(odkiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.
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Z tego t)tułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zJotych 1w przypadku pojazdów
lnechanicznych naleĄ podać markę. model i rok prodtrkcji1: ......ril^Ł......ąPlVrilY

X. Zobowiąania pieniężne o wańości powyżej l0

000 złotych, wtym zaciągnięte kedyty i
pożyczki oraz u,arunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem. w

Ir

Pow},ższe oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie art.233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscoWość,data)
Il I NiewłaściweskreśIić,
|2|Nie dotyczy działalnościwlwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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