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'''{ł/*J-'*''t ('' d"" ) J, ,'41''''''' '' ''' '''' iflqags: Ir' osoba sk|''dająca oświadczenje obo}tiłZanaj€st do zgodnego z pr.rydąj starann€go i Zupełnego
wyp€łnj€nia każdcj z Iubr)k.

2' J€żeli poszcŻ€gólne rubr}ki nie znajdUją w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać 
"1!!dotvczv",

3. osoba skladająca ośiYiadczcnic obowązana j€st okreśIić przinależność poszezególnych skiadników
mrjątkorYych' doc}odów i zobowiąŻa''r do mnjątk'l odrębnego i mżjątku objętego n.łżeńską

'lspólnościł 
naiątkoivą.

4. ośł'iadczenie osta}i€ Inajątkorrym dotyczy mljłtku w kraju i za granicą'
s' ośrYiadczenie o stanie inajątko}Yym obejmuje również wierz]t€lności picniężne.
6' w części A oświadcŻenia za}vartc są intbrmacje ja}vie' w cŻęści B zaś informacje niej''wne dotyczące

adr€su zamieszkanja sklżd.jącego oświadczcnic oraz miejsca położenia n;erUchomości.

( mjcjsce zaL.udnienia, stanoNisko lub fLn*cja)
po Żapoznaniu się z przepisami usta$y z dnia 8 marca 1990I' o sanorządzie gminnyn ( Dz' U' z 200] r' Nr ]42,
poz. l591oraz 22002r.Nr23.,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,!oz.984,Nrl53,paz.127l iNr2l"1,poz.
1806)' zgodnie Z at.24h tej ffitav} ośrviadczam, Że posiadan wchodzącc w sk1ad malŻenskiej 

'!s!óhrościmajątko\ł'ej lub stanowiącc mój nrająt€k odrębn},:
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]. Posiadan udzialy \y spólkach hand]owych Ż udzialem gminnych osób pra\łnyc]l lub przedsi.^biorcólv'
w których ucŻcsLDiczE lakie osoby na]cż-y podać ]iczbę i emjtenta ndŻiałórv:

Z tego t}aulu osiagnąIen (el3n' w roku ubiegĘm dochód \y \łysokości:

2' Posiadam udŻia]} !v i lych Spólkach handlo'V}ch należ_! podać ]jczbe i e.]itcnla udziałó\ł]

lv.

] ' Posjadam akcje $ spó1kach handlowych z udzia]en gminnych osób pra'Wych ]xb pr7edsiębiorców, w których
ucŻcshriczą takie osoby nalełpodać liczbe i emnenia akcji:

Z tego ry,tufu osiąsnąłc]n ( cłanl ) w rol-u ubicgl}m dochód }v w]'sokości:'''.''''..'''

/ e'roDllllo'l'g1.l. l ' ęj-ll jV ok"'lbe;hrido/o

Nąbyłem (am)'( nab}l nój małZonek' z wylqczenien mietria prz}nalezrcgo dojego nrajatku, odi.ębnego) od
skarbu Państwa. inrrej panstlł'owei osob:" prawnej jednostek sanoŹądu te]],ioria1nego. ich zwjazków lub od
komlLnal cj osoby prarvnej naslępuj4ce mienie. klóre pod]cga}o zbycirl W drodŻc przelareu należypodać opis
micnia i !.rti nrb)ci1. od koso
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1' Prowadz9 działalność gospodarcŻą ( naleł podać lonnę prałną i plzedmiol dz]a]alności):

Z tego l)_fu]u osiągrrqlern(ełem) $ loku ubies]]qL dochód 1\,}v}soAościI

'' /ź- t'' '''''''p\'4'''l 5''''' '' '' '''
2' Zaźa.luan dŻiałlhroŚcią sospodarczą lUbjćstt]n p arlsLlu icielel]' /lnonlocnjl iery tdkitl L]?ialalności

- v/
Z lcgo rytulu osiE8na]em(elam) w roku ubieel-lnl J 'thllL] $ u\.okĄ\cl ł+*- \ J'l,J 
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VTII.

Inne dochody osiągane z tytulU złtrudnienia lub jnnej dzi2}alności zarobko}€j lub zajęć, Żpodaniem kwot
u\ sl'i$ an) th z kazJego t't|]ł $r Ją? |ac)o, !wrDormzrzonKa):..- ... .,,,2 a /.o t1.:.,9...
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\ "pó lacl ' :r1'l o$y.l l n_' {_ .ied,iba. "pol},ij:''' '''/4*''<''' '''' '' J
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Ix.

słładD iki mjen;a ruchotnego o wartości poqvżej ] 0 000 zloĘ'ch (w przypadku poj azdów nechaniczn}ch naleł

x.

Zobowiązania pielrięŻnc o rva.tości poB/'vżej 10 000 złorych, w rynr zaciągnięte kedyĘ, i po4,czkj oraŻ warunkj'
najakich zoslały udŻiclone, (łobec kogo' lv zwjazku' zjakim Żdarzeniem 

'v 
jakiej

\łlsokości):'''''''....'....'''.''''''''


