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Uwaga:
1 . osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnegorvypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegrÓlne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eĘ

wpisać..nie dotvęzv''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależnośćposzczegÓlnych

składnikrÓw majątkowych, dochodÓw i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku
objętegomałze ską wsprÓlnościąmajątkową.
4. oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5 . Oświadczenie majątkowe obejmuje rÓwnież wierrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawnel W częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997t. o ograniczeniu prowadzeniadzia|alności
gospodarczej
przezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106,poz. 679,z l998r. Nr |I3, poz,7l5 i Nr l62,
>oz.1126,z i999r. Nr 49,po2.483, z 2000r.Nr 26,po2.306 oruz z 2002r.Nr 113,poz. 984 i Nr zl4, poz. 1806)
oraz ustawyz dnia 5 czerwcal998r. o samorządziepowiatowym(Dz. |J. z 2001 r. Nr l42,poz. 1592orazz2002t.
Nr 23, poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. t271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),

zgodniez art.25c te|ustawyoświadczam,ż'eposiadam wchodzące w skład małżeriskiej
wsp lnościmajątkowejlub stanowiącem6j majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne
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Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości (i;4Z'{2?/ąqłą
4' Irmenieruchomości:
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III.
Posiadamudziaływ spÓłkachhandlowych- należypodaćliczbę i emitentaudziałÓw:.. .
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udziĄ te stanowiąpakietwiększy niż 10 % udziałÓww spÓłce:.....'........
Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochod w wysokości:

IV.

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ |0 o/oakcji w spÓłce:
(ęłam)w roku ubiegłymdochÓdw wysokości:...............'..'
Z tegotytułuosiągnąłem

v.

Nabyłem(am) (nabyłmÓj małżonek,z wyłączeniemmienia przynależregodo jego majątkuodrębnego)od
Skarbu Paristwa,innej panstwowejosoby prawnej,jednostek samorząduterytorialnego,ich związkÓw lub
od komunalnej osoby prawnej następującemienie, ktÓre podlegałozbyciu w drodze przetargu_ należy
podaÓopis mieniai datęnabycią od kogo:

vI.

l . Prowadzędzialalnośćgospodarczą(należypodaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
...................

-osobiście
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Z tegotyhrfuosiągn{em (ęłam)w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
2. Zarzszan dzia|a|nościągospodarcząlub jestem przedstawicielem,pełnomocnikiemtakiej działa|ności
(należypodacformęprawnąi przedmiotdziała|ności):
..............

. jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiemzarządu(od kiedy):

. jestem członkiemkomisjt rewizyjnej (od kiedy):...

- jestemcżonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):...................

x.

Zobowięania pienięźneo wartości powyżej l0 000 złotych,w tym zaciągniętekredyty i poĘczki oruz
warunki, na jakich zostałyudzie|one (wobec kogo, w zwiąpku z j*im ńatzsniem, w jakiej wysokości):

l
iŁ. Niewlaściwc skreśtić.
*.1#2Tte
doĘczy działalnościwytwÓrczejw rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i nlrierzęcej,

e.
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