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Uwaga:
1. osoba skladającaoświadczenie
obowią!.na jeŚt do zgodnegoz prawdą, starannegoi
zupe|negowype|nieoiakażdejz rubryk'
2. Jeż.|iposzcz€ ó lne rubryki nie znajdująw konkletnym pr,ypadku zastosowania'naleł
wpisać ]4i93!qĘg4].
przynależność
poszczególnych
3- oŚob' sk|adającaośrdiadczenie
obowiązanrjest okreś|ić
sk|adników majątkorvych'dochodów i zobowiązań do majątku odrębtregoi majątku
objętegomalżeńsĘwsńInościąmajątkową.
4. oświadczenie
majątkowedotyczymajątkuw kraju i za granicą.
pieniężne.
5' ośłviadczeni€majątkow€ obejmujelównieżwier'yte|ności
jawne,
w częściB z.ś informacje
ó. W częściA oświadczeia zawańe są informącje
miejsca
niejawne dotyczące adresu zamieszkania sk|adającegoŃwiadczenie o€ z
połoźenia
nieruchomości.
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(rniejsceztrudnienią stanow'skoIubfunkcja)

plowadzenia
po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 2I sierpnia1997l. o ograniczeniu
przez osobypełniące
gospodarczej
funkcjepub|iczne(Dz. U. Nr 106,poz.679, z
dfiałalności
f998r. Nr 113,poz.715i Nr 162,poz.I 126,z 1999r.Nr 49,poz.483,z 2000r. Nr 26,poz.306
oraz z 2OO2r. Nr I13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)oraz ustawyz dnia 8 marca 1990r. o
gminnym(Dz.IJ. z200,! r.Nr 142,poz. l59l omz z 2002r. Nr 23,poz.220'Nr 62'
samorządzie
poz.558,Nr I l3, poz.984,Nr 153,poz. 1271i Nr 214,poz. 1806),zgodniez att 24htej ustawy
oświadczam,źp posiadarn wchodzące w skład maŁeńskiej wspó|nościmajątkowej lub
stanowiącemój majątekodĘbny:
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4. Innenieruchomości:
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I.
Posiadamudziaływ spo,łkach
handlowych. należypodaćliczbę i emitentaudziałów:
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większyniżl0ońudziałóww społce:
udziałyte stanowiąpakiet
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w rokuubiegłym
dochódw wysokości:

Ń-l.Ęao.]Y-ę--Y

rv.
Posiadamakcjew spółkachhandlowych- należypodaćliczbęi emitenta
akcji:

..N.
lp_...D.oJY-.!4Y

akcjete stanowiąpakietwiększyniżl0% akcjiw spółce:

.N.1Ę-Dp]T-9.ŹY

Z

tegÓ

qfułu

osiągnąłem(ęłam)w

roku

ubiegłym dochód

w

wysokości:

......lJ.
!.E..'D.
-CI:!--ę...C.eY

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku
odĘbnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terforia|nego, ich zwią7ków lub od komuna|nej oŚoby prawnej następujące mienie, które
podlegałozbyciu w drodze pęetargu- należry
podaćopis mi€ n ia i datęnabycia,od kogo: '.........'..
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Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:
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2. ZarzĄdzAl, działa|nością
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działalności
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Z tegot}.tułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoś"i.
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(nazwa,
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człońkiem
komisjirewizyjnej
Z tegot},tułu
osiągnąłem(ę,łam)
w rokuubiegłyrn
dochódw wysokoś"i.
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gospodarczą:
3. W fundacjachprowadzącychdziałalność
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Z tegot},tułu
osiągnąłem(ęłanr)
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Inne dochodyosiąganez t}tułuzatrudnienialub innej działalności
zarobkowej|ub zajęć'z
podaniemkwotuzyskiwanych
z każdego
tytułu:
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IX.
składnikimienia ruchomegoo wańościpowyżej10.000złotych(w przypadkupojazdów
mechanicznych
należypodaćmarkę,modeli rok produkcji):....''........
L) lE
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x.
w tym zaciągniętekedyty i
zobowiązaniapieniężneo wańościpowyżej10.000z,łotych,
pożyczkiorazwarunki,najakichzostĄ udzi€ l one (wobockogo,w związkuzjakim zdarzeniem,
w jakiej wysokości):
.
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Powyższeoświadczenie
składamświadomy(a),
iż na podstawieań. 233 $ l Kodeksu kamego za
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawo|ności.
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' Niewłaściwe
skreślić'
, Nie dotyczydziałalności
wytwórcfejw ro|nictwiew zakresieprodukcjirośIinnej
izwierzęcej,
w formiei zakesie gospodarstwa
rodzinnego.
] Nie dotyczyradnadzorczych
mieszkaniowych.
spółdzie|ni

