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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego

i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki

nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy

wpisać ..nie dotvczv''.
składająca oświadczenie obowiązana jest określićpnzynależnośćposzczególnych
składników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku

3. osoba

objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.
5.
6.

oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe informacje są iawne, w częściB zaśinformacie niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia

nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
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z

dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
z 1998r' Nr
działalnościgospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106,poz.679,
2002r' Nr
113,po2.715 iNr 162,po2. 1126,2 1999r. Nr.49, po2.483, z2OOOr. Nr26, poz.306 orazz

po zapoznaniu się

z

przepisami ustawy

powiatowym (Dz'
113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
u. z2oo1r. Nr 142, po2.1592 orazz2OO2r. Nr 23, po2.220. Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz'984, Nr 153'

i Nr 214, poz.

1806), zgodnie

z

art.2lc tej ustawy oświadczam, że

małżeńskiej wspól nościmajątkowej lub stanowiące mój majątek od rębny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1}o/oakcjiw
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoś.i; ......'...._\.g.{p!..*h..

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego'do majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków

lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

vl.
Prowadzę działalnośó. gogpodarczą2

(należy podaę Jormę prawną
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przedmiot działalności):

przychód i dochód w wysokości:

Z.Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem,

pełnomocnikiem, takiej
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- wspólnie

z innymi osobami
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1.W spółkach handIowych (naałla, siedziba

spółki):

_

jestem członkiem zarządu ( od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzo rczej(od kiedy):
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spółdzietniach:
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'..... ....,.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód W wysol<ol
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarc zą: ............

-

jestem członkiem zarządu( od

kiedy):

-,".'"'"";;;;;;;;;;";c".*".rl,

;";il;;"

;;;,;;e;-

;;;

.q^]Ł.....d0[u'ł'ł
(t(J

..........$&.....

'

,{'Ę\

-iŁ.. ąD\PA

;;il;";;;; ;il;;";;',

ń..o

W

.....:....:......

vil!.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej luo z4ęć, z podaniem
kwot uzys}f,wanych; każd eg o
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości)
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