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AGA:

1.

2.
J.

starannego i zupełnego wypełnienia
osoba składająca oświadczenie obowiąpana jest do zgodnego zprawdą

każdejzrubryk.
-lłzĆiporr"i"gólne

dotYczy'',
rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wPisaĆ ,,nie
składników
poszczególnych
jest
ot<róstiCprzynaleźność
osoba składaj{ca oswiadczenie obówiĘna
do *ują*o odrębnego i majątku objętego małzeńskąwspólnością
,.rujątto*v.t, docnoaOw i
"obowiązań
majątkową.

4.

6.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą, .
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienigżne,_ .
adresu
są informacje jawne, w. cźęściB. zaśinformacje niejawne doĘczące
W częściA oświadcze
nieruchomości.
położenia
miejsca
oraz
zamieszkania składającego oświadczenie

ai rułń
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

!!96.b

,ffiqn,
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

działalnoŚci
po zapozna1,iu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
r. Nr 1I3,poz,715 i
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z1998
Nr 162, poz.1126,z1999r.Nr49, poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr 113,poz,984iNr
r. Nr 142, Poz,
żI4,poz.l806) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U, z200I
i Nr 214, poz,
I59I orazz2002r. Nr 23, poz.2żO,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984,Nr 153, poz. I27I
małzeńskiej wspólnoŚci
1806), zgodnie zart.24htej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środkipieniężne zgromadzone w walucie_polskig[
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na kwotę:
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J.

udziaŁy te stanowiąpakiet
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większy niż|Ooń udziałów w spółce:
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[v.

posiadam akcje w spółkach handlowych
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należy podać
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emitenta akcji:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mionie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na\eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. prowadzę
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osoDlscle

1naleiry podaó formę

Prawnąi Przedmiot działalnoŚci): " "
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wspólnie z innymi osobami
w wysokości:
Ztegotytułu osiągn{em(ęłarn) w roku ubiegłym przychódi dochód
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takiej
2. Zarządzartdziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

vII.
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W spółkach handlołyych (nazvla,siedziba spółki):
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..
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IX. Składniki mienia

ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (y płzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok prodŃcj i1: ... Ald
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X. Zobowiązaliapienięzne

o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredyty

i

pożyczk oraz waruŃi, na ja}ichrzostńy udzielone (wobec kogo, w mtiązlu z jakim zdarzeniem,w
jakiej wysokoSci): ./!łkQ
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