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skladająca oświadczenie obowiązana lest do zgodnegc z prawdą, starannegc ! zupelnego r,t_r,pełnie-

nla kaźdej z rubrr/k.

2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują
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w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie doty-

3. Osoba skiadaiącaoŚwiacjczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników maiąt_

kowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnesó i ńaiątłu obiitego miłieńs*ą wspóinością ń;_
jątkową.

4. Oświaciczenie majątkowe

doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytetności pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są inforrnacle
lawne, w cząściB zaśinformaele nie3awne dotycząee adresu zarnieszkania skladającego ośwńdczenie Órózmiejsca polożenia nieruchomości.
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Po zePcznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności gospodarczejpzezosoby-pelniącefunkcjepublicznełpi.U.Nr106, poŹ.a79,z199br.Nr113,poz.715iNrlÓ2,
Poz.1'l26, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z Z0OO i. Nr 26, poz. 306 orażz2oóz r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca_l9_90 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zZa}l r. Nr 1ł2, poz. 1591 oraz720a2 r. Nr 23,
Poz.,220, Nr 62, Poz.558, Nr 1]3, poz.984. Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz. l8OÓ), zgodnie zart.24htej ustawy
oŚwiadczam, Że Posiadam wchodzące w sklad maiżeńskiej wspólności i,najątkowej ńb stanowiące mój'majątei<
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Posiadam udziały w spólkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziatów:
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Pcsiadam akcje w spótkach handlowych - należ| podać liczbę i emitenta alcii:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spótce:

z tego tytulu osiągnąiem(ęiam} w roku ubiegiym dochód w wysokości:
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2. W spóidzielniach:
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jestem cztonkiem komisji rewizyjnei(od kiedy):

Z tego tytuiu

'"'

3. W

fu n

d ac j ac

h prorru aaząCY Cn ozi aia

in

oŚĆ gospocia rczą_:

kieciyi:

-

jestem czionkiem zaftąau(ocj

..-,tłT.?.-..

-

jestem cztonkierrr rad.1 nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czionkiem komisji rewizyjnej. (od kiedy}: ----.--.-..{-mŹ.

.--.-.---..-...jr-.;.-..

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubieglym dochód w w}łsokości:....".

trlll
l lll.

ub innej dziaia lności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub
'?arb,ło

uzyskiwanychzkaźdeg*irłr*Q.?.S,hlł.l*.&?r|r*"ra.:§łł*-.dł_kd_.

jd*łzękimił-}łłcla
..łełźńń.łłt
gó6,a
aF, /,
(ffelłłvła:lłźaźcł
t
ndleŻy
Sktadniki mienia ruchomego o wańościpórrvł"i 10 0o0 ztotych (w prąlpadku Roialdiw.mechanicznych
podać rnarkę, model i rok produkcii):

,brr;,krfu ł

i;iń"n.iM...#

K.

lobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 zto§ch, w Ęm zaciągnięte

..&*

lr,9Ęiijivczki

. ....

.

.

craz warunki,

*:WQ;.
3,..Sł...{..e.

.

