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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk'

2' Jeżeii poszczegóine rubryki
dotvczv'1.

nie znajdują w konkretnynr płzypadku zastclsowania, należy wpisać ,'tile

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczegó|nych składników
rnajątkowych, dochodów i zohowiązań dcl rłiajątku odrębncEo i rnajątku objętego maŁżeńską
ws pólnośc ią majątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy

rnajątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pien!ężne'

6' W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częŚci B zaśinformacje niejawne

dotyc7ące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscą położenia nigruchomo_
Ś,.!'!-t\*.Lr' ,tro.tąlulco( t'L- sĘ ą^' (': ą,|Lt5 r<:sv5'27 ł.'; '-- YxŁ'i
^*-;;f,ć--|,,
czĘsc A
(imiona i nazwisko oraz nazvłisko rodowe)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia'21 sierpnia 1997 r. o cgranlczeniu prowadzenia dzjałalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz' 679' z 1998 r Nr 113, poz 715 iNr 162
po2.1126,2 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz 984 i Nr214 poz
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r Nr i42 poz' 1591 oraz
22002r Nr23 po2.220, Nr62,poz.55B,Nr113,poz.984, Nr153,po2.1271 iNr214,poz 1806),zgoCnie
z ar1' 24h teij ustawy ośwladczam' ze posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspolnosci majątkowej Iub
stanowiące mol majątek ocirębny:
Zasotry pienięzne'
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Gospodarstwo rolne,
rodzaj gospodarstwa:
o wartości'

ęQb

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w rcku ubiegłym przychod idochod w wysokoŚci:
4' lnne nieruchomoŚci
powierzchnia
o wańoŚci:

tytuł prawny:

til.

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych

-

naleŻy podaĆ liczbę i emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w

?

wysokoŚci'' Luv

tv.

Posiadam akcje w społkach handlowych

-

należy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:
Z iego tytułu osiagnaJem(ęłam) w roku ubiegłym dochod iv wysokości:

V
l'Jabyłerr(am) (nabył rłoj rnałzcnEi(" Z V\/yłąrZenir':rri nlienia przynaleznego do.1eEo nlłljątku rlcrębnego) od
$kai"bu Faństwa, !nne; pańs|wcvrej r.,s'clby prańii]ęj, ;ł-.clrlesiek samorządi.l teriitoriaInego, i6ii zvtliąZkÓw lub od
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Prowaclzę <Jziaiialnośc gospł;carcz{ $aiezy podac forrnę prawtlą i orzedmiot dzialainoŚci):

-

osobiscie

-

wspolnie z innymi osob'ami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod

i

dochod w wysokoŚc

2' Zarządzam działalnoscią gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

_
-

osoblście
wspÓlnie z innymi osobami

v

vil.
1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)vy roku ubiegłym dochod w wysokoŚcl

2. W spÓłdzieiniach:

*

lesien^r człon!.iiein zarządu (od kiedy)

*

jestern człcr,lsiem lady nacizorcze13 (i.l': l<iecy)
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ndacjach

rowadzącycil
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ospo dar czą''
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jelstenł członkiem zarządu (od kiedy)

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

u

p

ciz iała l n

g

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

vlit.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnlenia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc z podaniem kwot
,^s
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Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezypodaÓ markę, mode| i rok produkcji):
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Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10 o00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty I poŻyczki oraz warunki'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z 1akim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci)
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Powyższe Oswiadczenie składam swiadcmy(a), iz na podstawie afr. 233 $ 1 Kcdel"istl katnego Za pocjanie nieprawdrl ilb zata.1enie plavrdv grozi kai"a poz!rarvlenla iłcllnr:ści
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Nie dotycz;,r cziałai-c:ściw'viwcrczej tł loInictv','ie w zak,'esie prool-lllcii rcślinnei izwierzęce1.
roclzinnego.
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