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Uwaga:
1'

25,

(miejscowość)

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać
,nnie dofuczv,,.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okraślićplzynależnośc'
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązan oo ńłłirl,-;"dĘiló;'i'iia;ątłu
jątkową.
wspólnością ma-

"ulętąo-ńiłeńską

oświadczeniemajątkowe doĘczy majątku w kĘu i za granicą.
5' oświadczen ie majątkowe obejmuje równ ież wierzytelności
pien
4.

iężne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne'
w częściB zaś.informacie niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca potońia

nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2J sierpnia 1997.r':^osra.ry9:eniu
prowadzenia dziahlnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (D^z U.'Nr
ozo,"z t9s8 r. Ńr'113, pór.715 iNr 162, póz'
!QQ,lo''
1126'z1999r'Nr49,póz'485,z2O0O'r.Ńr26,póz.306orazzz}dł'rNr11i,
pon.ssłiŃrżlł,póz. 1806)orazustawyz
dnia 8 marca 1990 r' o s:T:r3d11e_gminnym ('Dz.l,)' zzooll.
Ńilł2,
póz' łs,s1 oiurr'zóoz r. Nr 23, póz. 220, Nr 62'
pÓz' 558, Nr'113, pÓz' 984, t'li lse, poz'"1zi1 i Nr 21ł' poz'
laoo),'zgodnie
ui'żąitej ustawy oŚwiadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólnościmuląi[Ń"iluo
stanowiące mój majątek odrębny:
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Z iego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychóti i
dochócj w wysokości, ../l{.ł.F....
4. Inne nieruchomości:
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Posiadam uclzia{y w spółkach handlowych -nalezy podać liczbę
i emitenta udziałów:

M.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - naleĄ podaĆ liczbę i emitenta
akcji:

tu!t:

i;iur:

{ł3

'}o:t..1'ę.ł3

ft,:

vt.
1.

prawną i pzedmiot działalności):
Prowadzę działalnośĆgospodarcząz (nalezy_podaĆ formę

osobiście.... ........fi.l
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w wysokośc ,, ''.u !"E"''
7tegotytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym dochÓd w
wysokości ..'.a..(E

Składniki mienia ruchomego o
wartościpowyzej 1o ooo złotych(w
przypadku pojazdÓw mechanicznych
podać markę' modęl i rok produkcji):
nalezy
....'.'.......'.....

X.
Zobowiązania pienięzne o wartości
powyzej 10 ooo złotych, w
tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
jakich zostały udzielone (wobec
oraz warunki, na
kogo' w związku z jakimzdazeniem,
w jakiej wysokości):

tv{t

P

cz q
Itt
'""".....'.(r'.

