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2. Jeżeli poszczególne ruĘki nie aajdują w konłretnyrr przypadku zastosowania, należy rł,pisać 'nie dotyczy'.
3. osoba składająca oświadczenie obowiąpanajest olaeślić przynaleŹność poszczególnycń składnikoo"

majątkowych, dochodów i zobowivarń do majątku odrębnego i majątkubbjętęó małzenskąwspólnością
majątkową.

4. oświadczenie mają*owe doĘczy majątku w traju i za granĘ
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięfne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje javmę, w części B zaś informacje niejavme doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mĘsca położenia nieruchomości]

CzĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

po zapoznaniu się z przepisami ustalvy z dnia 21 sierpnia |997 t. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniąpe funkcje publiczne (Dz" U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz, 7L5 i
Nr1óĄpoz.|126'z1999r.Nr4Ępoz.483,zf000r.Nr26, poz.306oruzz2W2r.Nrl13,poz.9E4iNr
2|4, poz 1806) oraz usbwy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200| r. Nr 14Ą poz
l59l oraz 22002r.Nt23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. l27liNr214,poz.
1806)' zgodnie z art.Z4htej ustavly oświadczarrg źn posiadam $gi
Esją*eł"eilłJb stanowiące mój majątek odrębny:
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kazdej z rubryk.
jest do ągodnego z prawĘ sarannego i zupehego w1petnienia
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Posiadamakcje w spókach bandlorrych - należy podać hczĘi emitenta akcji: ..uitr..dphrłq.....-U

akcje te stanowĘpakiet więksąy uż, |f/oakcji w spółce: ....v:i..u.. d,0ąuĘ

; ;;;;','.* ;;Ę*d;ł---ń* d;-'.;;;il ; -ń;i; . . $i'. . łó.
v.
Nabyłem(am) (nabyłmój ma}zoneĘ zwyłąpzeniemmieniaprzpalefuego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panstwa' innej panstrrowej osoby prawnej, jednostek sanorz4du
terytorialnego, ich zrriągków lub odkomuna|nej osobypmwnej nastgrująpe mienie' które

:: ::*:*T:-*:*::::*:::::*l1il1l :



vI.
1. Prowadzę działalnośc goqpodarcząt2l (*t"ły Podaó formęprawnąi przedmiot działalności). \'t

2. ZavądramdziałalnoścĘ gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pehomocnikiem takĘ
działalności (naldy podać formę prawnąi przedmiot dziaŁlności):

vn.

jestem członkiem zarzĘu(od kiedy): ....

Ztego tyhfu osiągu{em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w

3. W fundacjach prowadzqpych działalaość gosp

l/"4l



jestem członkiem zaruąilu(od kiedy): ..lĄi.Ł. ..!0Ę *\

jestem członkiem rady nadzscrsj (dkiedy): .. 1...g1łl.Wit,|łł,, J l

jestem członkiem 1ę6misji rewĘjnej (od kiedy):.. 9..dłJh{Iet
J

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochótl w wysokości: . . .t.t.Ł. .d{,rtĘ

X. Zobowiryarria pieniężre o wartości pouapzej 10 000 
"łoty*Ę 

w t5m zaciąguięte kredyry i
pożryczki oraz warrrnki' m jakich zosdy udziebre (wobec kogo, w zwiąueB z jakirn zdarzeniern" w
jakiej wysoka*ci): ...... ---
.. Ji4!..sttY';t'v.,Ę... .'...



ts$l'ryuszs ośtviadgzenie składam świaćomy{a}' iŹ na pgdstawie aet.233 $ 1 K*defusu karnega za
p*da:dc *ieprav;dy lub zatejeaie prawcy ge*zi kesa pczbaa,ienia

I
(pcĘis)

Ii i }'iiervtaściwe skreślić.
{?} t{ie dotyczy działalłiości wytwóIcu€j w rolnicfw.ię w aaŁ:resie prodłlkcji roślinnej i zwierzęeej. w formie irakresie gospodarstwa rodzinnego"
{3j ł.{ie dotyczy rad nadeorcrych społdzieini mieszkaniowvefu"


