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(ńiejscowość)

Uł,aga:
2.

skladłjąca oś,tł,iadczeniezobowiązana jest do zgodnego z pra\\,dą, slaranucgo
i zupełlego wypclnicnia każdej ż rubryk.
ieżeli poszczcgóIne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastoso$ ania,

.

;lj;'j,;,l;;i;;P".,,,o"^"ic

1, osoba

obo\! i47ana jc§l

prżynalcżność

określić

\\\\\\\l\\\\\\\l\[\$\\\\\
l;-.'ó]r13 żurJ
po§zczególnych §kładników majątl{orr],ch, dochodórY i zobołaiązań do majątku lt§
odrębnego objętego rvspólnota mąjątkową.
4. ośłviadczenieo §taDie majątkowym doryczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równicż wierzytelności pieDifżnc.
6. §,częściA oś\riadcżenia za$,arte są informacje ja}vnc, rv częściB zaśinformacje
nieiawne dotycżącc adrcsu zamieszkania składająccgo oświadczenie oraz miejsca

polożenia nieruchomości.

CzęśćA
Ja, niźej podpisany(a),

(miejsce

lĄrAyf

atfudni€lią srdowisko

lub 1illkcja)

,,,, ,,,,,,,,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 narca 1990 r. o samorządzie gnirm;łrr
(Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 orazZ2002r.Nl23,poz.2żO,Nl62,poz,558,Nr113,
poz. 984, Nr I53, poz. 127l i Nr 214, poz. 180ó), Zgodnie Z ar1. 24 h tej usta\ł} ośWiadczam,
źe posiadam wchodzące w skład malżeńskiej \\,spólDości majątkowej lub stanowiące mój
majątęk odrębny:
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Zasoby pieniężne:
-:rodL i pięnięzne zgromadzonę rł rłalucie polsL
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-papiery rłańościowe:

lv

Ą .9ztłć cf,

o e6lu

bto

o wańości:

t}tuł pmlł,ny:
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Posiadanr udziĄ w spółkach hmdlołych z udziałem gmirurych osób prawnych lub
przedsiębiorców, rł, którycb uczestniczą takie osoby należJ podać liczbę i enitęnta

,l_,.......... . ...

..,

. ....|..

iiż ......,r.ij: Ci:/.

2,

z tego qtufu osiągnąlem lęlan))\Ą roku ubiegllm dochód rł wysol,ości:
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Posiadam akcjc w spółkach harrdlowl,ch z udziałern gminnych osób plawnych lub
Przedsiębiorców, których uczestniczątakie osoby - nalezy podać iiczbę i emiteltta
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z tego tylułu
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Nabyłem(am) (nabył mój małZonck, z wyłączeniem mienia przynależlogo do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państrł,a, innej pansbvou,ej osoby pla$llej, j edno śtek
samorzalu tery4orialnego, ich zrviązkórv lub od komunalnej osoby prarłrrej mienie, które
podlegało zbyciu lv dlodzc pźetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać fomlę pravną i pźedmiot
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Tok,u

ubieJJm dochód tl wlsokości:
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złorych (w przypadku pojazdórv
mechanicznych należT podać markę, mode] i rok produkcji):
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ZobowiąZania pieniężne o $,altości po\\Yżej 10.000 złotych, W tynl zaci€niętc kred),ty
i pożyczki oraz waruDki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związk-u zjakin
zdal,eniem, rr |lkiei r"rysokości;:

cł,Eą... .....,ll... ...bbał;.,6.. ..ft,eaa
t.Ąry. a.veł ó. ......................ł,.. p o o

"Dó......§

)
ł

