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po zapoznaniu się z-przepisami ustawy z dnta 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ.22001r. Nr 142,po2.1591 orazz2o02r.Nr 23, poz.22a,Nr 62, poz. 55g, Nr ttg, poz.9g1,Nr 153,poz'I27I i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ," poriudu* 1,uór'oa"ą..
w skład małzeńskiej wspólności ńajątkowej lub stanowią.. -o.1 majątek oaęully,
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1' osoba skladająia oświadczenie obowiązana jest do zgodne*o " |.u*dą, starannegoi zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowan ia, na|eĘwpisać l'nie dotYczY''.

3' Q1oba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInychskładników majątkowych, dochodów- i zobowiązat do majątku odrębnego i majątkuobjętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadezenie ostanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedofyczące adresu zamieszkania ,łł"a"Ją.ęo oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

- środki pienięzne zgromądzone w walucie obcei:
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1. Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _naleŻy podać liczbę i emitenta akeji:

.....'..: ...... 1ut Ie:..... c c,$,|.cą.



Z te go tyfułu osiągnąłem(ęłam

Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' inrrej panstwowej osoby prawnej, jednostek 

'u-oi'ąduterytorialnego, ich zvłiąrków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegiło
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............./.LL.1Ł. . .,deq.fut
.........../.'.....".......,..,....../.\......,........

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): ...........ki.ar.........d^a$=ł .u"\4.

Z tego Mulu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym,dochód * *J;;;;; .'..''.'.".M'i]:.....:.draąą.

lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-

tx.

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 1o.ooo zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w związku z jaikim zdaneniem,-w iitiej rł.vsbr<óscif: ............-........-.'..'.
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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