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i zupełnego w}T€lnienia krżdej z rubryk.
}uz"ii poi"."Jgam" .ubryki nie znajtlują w konkretnym prŻypadku zartosowania' naleł
wDiŚać''!ie dotvczv'''
dil;;ffii'4ą-#;;iadczetrle obotłiązrna iest okeśltć przyn'leźnośi poszczególn1ch

,p"a'iło" ńijąttowycI', rlochortów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku

objętego malżeńską rłśpólnością majątkową.
ośłiaóczenie majątkowe dotyczy msjątku w kraJu i za gratlicą' 

-

oświadczenie nrajątkowe obejmuie rówDież wiefz}telności pienięźnc'

w oEi"ił os*iuiLunia zawartjsą informacle jaw!€' w części B zaś informacje niejawle

dotyJące aaresu zami€szkania ikłaaująceeo oświadczenle onz miejsca poloźenia

nieruchomości.

( miejsce zahudnielią, stanowisko lub funkcja )

po zapoznadu się z przepisami ustawy z dnia E marca 1990 r. o sarnorządzie gminnym (Dz'U'

i zooi r. N, f42,- po;. ligl otaz z 2002 r' Nr 23, poz. 220, Nr 62' poz 558' Nr lL3' poz 984'

NI153, poz' Lz7l'iNl2I4, poz. 1806)' zgodnie z ań' 24h tej uslawy oświadozam, że posiadan

wchodzące w skład małżęński;j wspóbości majątkowęj lub stanowiące mój majątek odrębny:
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l'.' m2, o wartościl
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przedsiębiorców, w klórych uczesmiczą takie osoby /należy
.....................,...1:t 1.(..... d r..4.(/v'l
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l' Posiadam udziały w spółkach haodlotycb z udziałem gmianych osób prawnych lub

łpodaó 
liczbę i ęBlitenta udziałówl

udziały te stanowiąpakiet większy liż 10% udziałów w spółcei
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;,'|''|''|'''| ńr'''|''|'| óW' Ą'z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doobód w wysokościl



Nabyłęm(am) /nabył mój małżonek. zuuręonego od Skarbu Pańsrwa. ,*.,*-1'_':]:ni' 
rnienia prrynależnego do.jego mająlku

teryrorialnego, ich z.i;kó;il;';: k;;Ii" rlstrvoweJ osoby pra'oel. leolosrti 1a'noźiau
zbyciu o a,óo,e przeralgu_- ffi 
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Z tego r}tutu osiągnąłem{ęlaml rł roku ubiegłym dochód w wysokoscl ''''('':'i::''"';'"j'l' ''|'''''' ''''

'tĄ,ą

''''''''''''" i i i

z tego t'łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘłn doohód w wysokości: ' ,' łl'1 alłĄ ltł1 -

pojazdów



Powyższę oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 { l Kodeksu kamego za
podanie lięplawdy lub zatajęnie pnwdy grozi kara pozbawienia woitrości'

E[:iiięfu ?ułtuale
( podpis )


