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Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyń:fiżypaań.J.srłrEowa"ia,j$''Iś;i Jnpil"e ..nie dotv-
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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
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jątkową.
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oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142,
po2.1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr113, po2.984, Nr153, po2.1271 iNr2'14, poz. 1806),
zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:
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1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych
rych uczestniczą takie osoby
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udziały te stanowią pakiet większy niŻ
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .'..tł:ł:.:)...':,\JiŁĘ.1::;:.<
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci. . .'
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prawnych |ub przedsiębiorcow, w kto-

1. Posiadam akcje
rych uczestniczą
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V.
Nabyłem(am) (nabył moj małionek, z wyłączeniem mienia przyna|eŹnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komuna|eŻy podac opis miena|nej osoby prawnej następujące mienie, ktorg Podlegało zbyciu w drodze przetargu
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Inne dochody osiągane z tytułu' zatrudnienia Iub inną działa|noŚci z
skiwanych z kazdego tytutu:,;{..tq.ł{/frł... jłl**r.r.tł.*i.ł.v,|:},.:./.'....r*.
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pojazdow mechanicznych na|ezy
powyŻej 19.ooo 1łptygh (w.przypadku
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci
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Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci
wiariej wysońotcij
xogo, w lwi ązku z jakiim zdarłeńiem,
na jakich zostały udzie|one (wobec
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iz na podstawie ań. 233 $
PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a),
grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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