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Uwaga:
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą, starannegoi zupełnego
1. osoba składającaoświadczenie
wypelnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeliposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należywpisać
..nie dotyczytt.

3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określió prrynależnośćposzczególnych
składników majątkowych,dochodów i zobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńskąwspólnością
majątkową.
dotycry majątku w kraju i za granicą.
o
stanie
majątkpwym
4. Oświadczenie
5. Oświadczenie
o stanie majątkowymobejmuje równieżwierrytelnościpieniężne.
B zaś
zawarte są informacje jawne, w
W
części
A
oświadczenia
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającegooświadczenieo

WydziłlFrawny Nadzoru
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(miejscezairucinieniąstanowisko iui: furikoja)

Po zapoznaruusię z przepisamiustawyz dtia 8 marca 1990r.o sa-orządzie gminnym (Dz. IJ. zfO}Lr. Nr 142,
poz. 7591araz z fA02r.Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. l27I i Nr 214 poz.
1806),zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,
ze posiadamwchodzącew składmałzeńskiejwspólności
majątkowejlub stanowiącejmój majątekodrębny:

I.

- papiery
wartościow
e. ..........fu9*&wł,

u0

2. Mieszkanieo powierzchni
....'..
Ęłtułprawny:

a

3. Gospodarstwo
rolne :

rodzaj zabudow1ł:
tyhrłprawny :

ilr.
1. Posiadam adziaĘ w spółkach handlowych zudzialemgminnych osób prawnych
lub przedsiębiorców,

udziaĘte stanowiąpakiet
większy',Lż,|}%udziałów
w spółce, .......ł&

w*=#

Ztegotl'tufuosiągn{em(ęłarn)
wroku ubiegłym
dochódwwysokoś
ci: ...łt,i&..dł{,:lna.
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2. Posiadam u&jaty w innych spółkach handlowych _ nalezy podać |iczbęi
emitenta udziałów :

Ztegoryfułuosiągnąłem
(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoś
ci: ......,l4&-..ile,l'tu,o
UJ

IV.
1. Posiadamakcjew.spółk1h handlowych,zudziałem
gminnychosób prar,rmych
lub przed'siębiorców,
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ci : ..'ił&. .ą...,fuq:,ł
(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoś
osiągnąłem
Ztegotyfułu
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2. Posiadamakcjew innych spółkachhandlowych_naleŻypodaó liczbę i.emitentaakcji :

,*tą.rfl

fullr*
(ęłam)
osiągnąłem
w rokuubiegĘmdochódw wysokoś ....:/l.4P.
Ztegotytułu
"i.
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v.
Nabyłem(am)(nabyłmój małzonek,z wyłączeniemmięnia przynależntegodo jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa,innej panstwowejosoby prawnej,jednosteksamorządu terytorialnego, ich zvtiązków lub od
komunalnejosoby prawnej następującemienie, kt.Qrgpodlegałozbyctu w drodze ptzetargu- rraleiy podaó opis
mieniai datęnabycia,od kogo : ............,./l||4,il,.ilil-q!-e44
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vI.
gospodarczą(naIeży
:
podaóformęprawnąi przedmiotdziałalności)
1. Prowadzędziałalność
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

(ęłam)w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
Ztego sltufu osiągnąłem
jestemprzedstawicielęmpełnomocnikiemtakiejdziałalności
2, Zarządzamdziałalnościągospodarcząlub

(należypodać
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- wspólniez innynriosobami

le.

vn.
W spółkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki). .....,...fr4&..,
- jestemczłonkięmzarządu(odkiedy): ,,,.,....../ilłP.
fuftłĄn,a
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- jestem
członkiem
(odkiedy)
rudy
nadzorczej
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Z tegoryrufu
osiągnąłem
(ęłam)
w rokuubiegĘmdochódw wysokoś
ci , ..(\if,.,M,ąrą
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Inne dochodyosiąganez qrfułuzatrudnienialub innej działalności
zarobkÓwej lub zajęć, z podaniemkwot
uzyskiwanychzkaideg
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10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
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Zobowiryanla pienięzne o wartościpowyzej 10 000 złotych;w tym zaciryruęte kredyty i pożyczki oraz

