
Uwaga:

1, Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiezana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka:dej z rubryk.

2. Jetell poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkr€tnym pnypadku zastosowania, naleiy
wpisa6 ,,nie dotvczv".

3. Osoba skladaj{ca o6wiadczenie obowi4zana jest okre5lie pzynaletnoSc poszczeg6lnych
skladnik6w majetkowych, dochod6w i zobowiezaf do majdku odrebnego i maj4tku
objetego mal2eiskq wsp6lnosci4 majAtkowq.

,1. Oswiadczenie m4Etkowe dotyczy majetku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje r6wniel wierzytelnosci pieri€ine,
6. W czesci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czQSci B za6 informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajecego oswiadczenie araz miejsca
poloienia niaruchomoSci.
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po-zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. S'SA, rui t tg, poi. ge,+,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

Nr153, poz. 127'l iNt 214, poz. 1906), zgodnie z art. 24h tei ustawy o6wiadcuam,2e posiadam
stanowiqce m6j majqtek odr9bny:

.. Srodkipieniqine zgromadzone w watucie potsfiq: .....5-.().Q..Q.

I

Zasoby pieniezne:

- Srodkj pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: .......14



lv.
1 .Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych

przedsiebiorcow, w kt6rych uczestniczq takie osoby - natezy podac ticzbe

akcje te stanowiq pakiet wiglGzy n

' ":" l*:: :"*"u"'1iil:"' :",?

osob prawnych lub

doch6d w wysoko6dl

vt.
1 . Prowadze dzialalnosi gospodarczE (na le|y poda6 fotme prawnE i pzedmiot dziaklnosci) .

- wspolnie z innymi osobami



Z tego tytulu osiagnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici M,.,1,6,

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej iO.0OO zlotych
mecnanrcznych nalezy podaC ma*Q. modet irck produkcji), ..........-...

(w ptzypadku pojazdow



Powyzsze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu kamego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotno6ci.
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