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Uwaga:
1. osoba sk|adająca oświadczenieobowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego
wypełnieniakazdej z rubryk
2, Jeże|iposzczegó|nerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania'naleł
wpisać''niedotvczv'''
3. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest określićprzynależność
poszczegó|nych
składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomalżeńsĘwspólnością
majątkową.
4. oświadczenie
mejątkowedotyczy majątkuw kraju i za granicą.
5. oświadczenie
majątkoweobejmujerównieżwierzyte|ności
pieniężne'
6. w części
A oświadczenia
zawarte są informacjejawne' w częściB zaśinformacjeniejawne
dotycząc€ adresu zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia,stanowiskolubńDtcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawy z d1lia21 sierpnia |99'7r' o ogftIiczęńu prowadzenia
gospodarczej
przez osobypeh ącefunkcjepubliczrre
(Dz' U' N. 106,poz' 6.t9'z ].998r,
działalności
Nr 113,poz. 715 i Nr 162,poz. 71,26,
z 1999r. Nr 49,poz.483,z 2000r. Nr 26, poz. 306 orazz
2002r. Nr l13, pof'984 i Nr 2l4, poz' 1806)orazustawyz dnia8 marca1990r' o samorządzie
gminn}łn
(Dz' U, z 2001r, NI I42,poz' |591,z 2002r. Nr 23,poz' 220,Nr 62,poz' 558,Nr 113,
poz' 984,NI 153,poz' Iz.7]',Nr 2I4, poz' l806),zgodniez afi' 24htęjlstary oświadczam,
że
posiadamwchodzącew składmałżeńskiej
wspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątek
odlębny:
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PosiadamudziĄ w społkach
handlowych- naleĄ podaćliczbęi emitentaudziałów:
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w roku ubieg\m dochód w wysokości:
z tego t}'tufuosiągnąłem(ęłam)
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Nabyłem(am)(nabyłmój małzoneĘz wyłączeniemmieniaprzyraleŹnęgodo jego majątku
odrębnego)od SkarbuPństwa, innej panstwowejosoby prawnej,jednostek samorządu
tęrytońalnego,ich związków lub od komunalnejosoby prawnejnastępującemienie,które podlegało
zĘciu w drodze przetargu- naleł podaćopis rr;ieniai datęnabycia od
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Składnikimieniaruchom€go o wańościpowyżej10'000 złotych(w prz1padkupojazdów
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Zobowiązaniapieniężneo wańościpowyżej10.000złotych,w fym zaciągniętekred}ty i pożyczki
oraz warunki' najakich zostĄ udzielole (wobeckogo, w zwią.zkuz jakim zdarzeńerr1w jakiej

wysokości):
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podanienieprawdylub zatajeńe prawdy groi kara pozbawieniawolności'
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' Niewłaściwe
skeślić'
, Nię dotyczy działalności
vytwórczej w rolnictwie w akresie
produłcji roś|innEi fwierzęcej. w rormie i zŹlffesie
gospodarst*aroalzinnego.
J Nie dotyczy rad nadzorczych spddzielni mieszkaaiolłTch'

