a"E ź.......,
(miejscowość)

an:€.4.

:.ftp2/ł

Uwaga:

1.
2.

osoba składająca
o z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.
Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisaó ..nie dotv.
czv".

3'

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośÓ poszczegó|nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspótnością ma.
jątkową.

4.
5.
6.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte!ności pleniężne.
W części A oświadczeniazawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miĄsc{zandnienia' stanowisko

Iub funkcja)
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pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca
r, o samoządzie gminnym (Dz'U. z2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr '113, po2.984, Nr 153, po2.1271 i Nr 2'14, poz. 1806),
zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnoŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:
t.

Zasoby pienięzne:
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środkipienięzne gromadzone w wa|ucie

po|skiej:
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o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przycho'd i dochÓd w wysokoŚci:
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|nne nieruchomoŚci:

tytułprawny:
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1. Posiadam udziały w spÓtkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych Iub przedsiębiorcow, w
na|ezy podac |iczbę i emitenta udziałow:
rych uczestniczą takie osoby
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IV.

1. Posiadam akcje w społkach hand|owych

z

udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w któ-

2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych

-

na|eiy podac |iczbę i emitenta.akqi: '-..7'.(.1.'i:',7Y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚc i:
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1. Prowadzę działaInoŚc gospodarczą (na|ezy

osobiście
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wspó|nie z innymiosobami

polać formę prawną i przedmiot działaInoŚci): ..
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci:
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2. Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem. ppłnoftg94,liKp\ lakiej działa|noŚci (naw.f.'_f
|ezy podac formę prawnąi |rzeomiot dzlała|nóŚci): ............... ''...'.a.+
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:
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złotych,.w tym zaciągnięte r,.o|,!,l,f2#..
Zobowiązania pienięŻne o wańości powyzej 1o'ooo jakim
zdarzeniem' w jakiej wyso
z
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w źwiązku

pooanle nlepodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
PowyŻsze oświadczenie sktadam Świadomy(a)' ii na
pr."#Jv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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