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1, osoba składająca oświadczenió obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk'

2. JeżeIi poszczegóIne rubryk! nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió przynaIeżność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością ma.
jątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wlerzyte!ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), ś7//",1 fłżl.Dz", źłżłr*Ł/ą

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz.U' z2001 r. Nr,142,
po2.1591 orazz2OO2r. Nr23,po2.220, Nr62,po2.558,Nr113,po2.984,Nr153,po21271 iNr214,po2.1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ie posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspo|ności majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:
,42-

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: ..........{//1:...(...

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: '...''..' .' "trł.r...'.e'.#,
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tytuł prawny .'. ', k.D/rłŻ.ł?1
1il.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

2.

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleinego do jego majątku odrębnego) od Skar-

bu ńaństwa', ińnej-pańsiwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komu-

na|nej osoby prańne; następujące mienią $Q:e po\Wa)o z\v9it1w drodze przetargu _ na|eŻy podaĆ opis mie-

nia i ciaię nauycia, oo i,ogo:. ....-.''''..'.'''.łźZ.Ł. " ?.{.?ry#./.
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚc! powyzej 19 00g złotygh (w prz
podac markę, mode| irok produkcJi): .śirudć,Żr,i/'?)?4frłi.f -.ł

ńpa7r,
'7hp;$P7

Powyisze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), ii na podstawie ań. 233 $
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.

1 Kodeksu karnego za podanie nie-

#,ń/ /ł /'ł,:łp/4
(miejscowość' data) (podpis)


