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t. osoba

-

siłładającaośrł'iadczenieoborł'iązana jest dc zgodnegc z prarł'dą,
starannego i zupełnego vypełnienia [:azdej z rubn'k.
Ż. Jezeli poszczególne rubr1'li nie znajdują \'Ę' konkr.etł5'm przt,padlru**=
zastoso*'ania, naleą' N'pisać,.nie dotacn'''.
3. osoba składająca ośrł'iadczenieobov'iązana jest określićprzt.na}ezność
poszczegóin}'ch składnikórł'ntajątkov1'ch, dochodór'ę'i zobov'iązań do majątku
odrębnegc i majątku objętego małźeńsliąrt'spóinością majątliov'ą.

4. ośv'iadczenie o stanie majątkorn"r.m doq'gzł, rnajątku rn, kraju i za grznieą.
5. ośv'iadezenieo stanie majątkovr1,m abejmuje rórn'nież \ł,ierąl1g|E*5.i
pienięzne.

6, \Ąi częściA ośt'iadezeni*. z*v,ftrte są i*formacje jar't'ne, v' cześeiB zaś
informacje niejav'ne doĘ'czące adresu zamieszkania składającego
ośrł'iadczenie oraz miej s ca

p

ołozenia ęi erucharn

aści.

CZĘSC A
Ja.ruŻejoodpi5ąn1,

urodzorr'

al

(ą,......'.'.. .{Ą

t,p.?'',/!j.?p-

"?

(mi

ej s

r

.....1'śł.z''t.i..$..ł'.Ę..e'ą.. '.''.

:::]:::

... .y8.śł."tł

1:*:::l::: :fri)tit1ł]::

ce zaIludnienta, stano rł,isiio ub
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a)

po zapaznatiu się z przepisanri ustarł1' z dnta 8 marca 199at' o samorządzie gminnvm
(Dz.Lt, 2200:n. Nr i42, poz.l59l orazz20AZr. Nr 23. poz.Z2a. Nr 62, p02.558, Nr i13,
poz.984. Nr 153. poz.L277 i Nr 214' poz.1806)" zgodnie z ał:-.2.4h tej ustav1, ośrł,iadczam,
ze posiadam rł'chodzące rł' skźad rnałzenslriej lł,spóinościmajątkowej iub stanorł'iące mój
mająteil odrębn5,
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Ztego ti.rułu osiągnąłem (ęłam) rł, ro]<u ubiegĄ'p
Pląlg]'56 i doclrod rł'rłryso]<ości
4' hure nieruclromości :
porł'ierzcirnia
:
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EI.
Posiacam udziałi' ił'spółliach handlorłych zudziałem$minnvgfu
osób prav,nyclr lub
puedsiebiorcórł'. rł'lcólTch uczestticzątakie osoby ialez5jpo
dacliczbęi emitenta
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Ztego t5'tufu osiągnąłern (ęłam) rł, roku uui"g1r"'"'aoclóa rł, rłn,sokości
:

n1.

Ztego blułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód * *y'or.ol;i
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2. Posiadam akcje rł' inrrr'cir spółllacii irarrdiorł'i'cb _ naieą,podać iiczbę i eniterrta
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Ztego trtułu osiągnąłem (ęłarrr] rł,roku ubieehłrr dociióc

rł, rłT,sokości: '..''.......
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- osobiście
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v,spólnie z irurlłrri osoba:ni
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Ż. Zuzalzan działainościągospocarcząIubjesten przecistarł,icielem pełnornocniiiern
+"exiej dziuainości(nale4, podac
formę pra\Ą/nąi przedmiot aziałalnosci) : '.'.'.'...
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v'spólnie z inrr1łni osobarni
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Z tego t1'tułu osiągna.łern (ęłani) tł' roku ubiegłr'nr doclrod
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\Zoborviagania pienięzne o rł.artościporł1.zej 10 000 złot-vch. \Ą't\'m zaciągnięte kred1't5'i
pazs,cń<i oraz rvarunlci- na jakich został1, udzielone (lł,obec lic'go. rł' zlviagku z jaliim

f

Pov1zsze ośrviadczenie sliładam śrł'iadom)'(a)" lŻ na podstav'ie an.233 $ 1 Kodelcsu
lianrego zapoduttenieprarł'd'y lub zatąenie plarł'dl' gtozikatapozbarł'ienia wolności'
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