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UWAGA:
l. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupeŁrego wypełnienia

kaŻdei z rubrvk.
JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ''nie dotyczy'''
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreŚlió przyna|eźmość poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązai do majątku odrębnego i majątku objętego małienskq wspó|noŚcią
majątkową'
oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granic4.
oświadczęn ię maj ątkowe obejmuj e równiez wierz}tęlności pienięzne'
W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamięszkanla składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nięruchomości'

CZĘSC A

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) .&,[ {*dw 
..../,: 58.Y *..#,eł..y'W

6a 15
(m iej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przezosoby pełniącefunkcjepubliczne (Dz.IJ,Nr 106, poz.679, z1998 r.Nr 113,poz.715i

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.306 oraz zf00f r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr

fl4,poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zf00I r' Nr l42, poz.

1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz. ff\,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. lf lI i  Nr 214, poz.

l80ó), zgodnie z art, f4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne: (
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papiely wartościowę: ...M&?. lp*

na kwotę:
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i dochód w wysokoŚci: . '..

adztały w społkach handlowych - na|eŻy podaĆItczbę i emitenta udziałów:

udztały te stanowią pakiet większy ntŻlOońudziałow w spółce:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośct: ..l&
. t ę a"\"r

akcie te stanowią pakiet większy niŻt}oń akcji w spółce:

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małżo nek, zwytączeniem mienia przyna\eitlego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwlązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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VT.
gospodarcząB] (na\erypodaóformęprawnąiprzedmiotdziałalności): ..... ' . ..

wspólnie Z Inny ml o sobami

Ztego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód

f . Zarządzam działalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

Vil.

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

działalnoŚci (na|ezy podać formę prawną i przedmi

osobiście.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczejl3) (od kiedy): ....... ' . ....:

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... ']

Ztego t1.tułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

3. W fundacjach prowadzących dział'a|nośc gospodarczą:
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X. Zobowiązanlapienięzne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
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Il] Niewłaściwe skreŚ|ić.
[2] Nie doĘcry działallości wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślirrnej i nłierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] Nie doĘ cry r ad nadzor cn1 ch spółdzielni mieszkaniowych.


