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1. osoba składająca oświaclczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wYpelnienia k.żdej z lubry(,

z. .l.ijeli póo"ogoiie rubŃki nie znajduią łr konkretnym Fźypadku zasio§owania, należry $,pi§a'

g, d"Ólu 
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oświadczenie obowiązana iest okreslia przynależność Poszczególnych- 
"r.łia"ił;" 

.li+ło*vct . dochodóW izobowią;ń do maiąlku odlębnąo i majątku obiętego
rnażeńskąw§pólnością majątkową

4. oświadc;nie; stanie ia;ątkowlłn aotyczy maiątku ,,Y kraju i 2a granicą, . .
5. ośWiadczenie o stanie maiłrowym ooejmuje róWnie7 wieę ytelnosci pieniężn€,_
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są'inlórmacie iawne,.W_ części B Zaś inlormacie 
_niejav/ne- ;.G;;" aorasu zamieszł<an;a śuuaując"bo- oswindcżenie or?ż mieisca półożenia

czĘśc A

Ja. niźej podpi§any(a).
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m 7eoó7nan[l s]e z o.żeo]samj U§ialw z dnla 8 malca 1990 r. o samorządzie gminnynr (Dż, U, z 2o0] r, Nr

iłz, Óoz rsg, o,ł ) zaaz ł. N, zz. aoz. z20, N 62, poz, 558, N, 113, poż 984,,\l ]53, poz, 127l i N,211
pol,'1806,, 7goo']le z a1. 2Ąń |e: usĘwy oswiadĆżźn, że oosladam wcnodlq,e W słao nażeńskiej
Ńspólności ma ąIloWą lL,b sle"ow'ące "loirraiale" odlebry:
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ztego t}tułu oslągnąłem(ełam) W roku ubiegł\łn pEychód idoclród w Wysokości: ,--,-"""""""-"""_",-,-"_",
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3.

t}tuł pralYny:

lll,

zteqo Mułu osią§nąłem(ęłam) 'd roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Z rego t},lulu osląqną|Xn\e"Jmj w loku Jbieglym dochód w w,joNosc
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], Posiadam akcje w spółkach handlowych Z Udżiał€m gminnych osób plavJnych lub pEedsiębiorcow,

w kióryeh ucżeslniczą takie osoby - naIeźy podać licóę iemitenta UdziałÓW:
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Zieqo §,lułu osiąqnąłem{ęiam) W rckU Ubj€q]ym dochód W Wy§okości:

Nabyłem(am) (naby] mó] małżonek, ż v.ylączen]em mien]a przynależnego do jego mająlku od.ębnego)

od skalbu Pańsiwa, innei państvvowei osoby plawnei, ]ednosrek samorządu 1eryłorialn€go, ich zW]ążkóW lub

żbyciu w drodże pźetargu naLeżyod komunalnej osoby p.awnej nasiępujące mien]e, 1dór€
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Zt€§ó t}łliu o§iągnąłem{ęłam) w roku ubiegrm przychód idochód W {ysokości:
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Z tego tytu]U o§iągnąłem{ęłam) w rok! db]€gtym dochód w wysoko§ci:
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skł,adńki mienia,uńomego o ł/artości po$yżei 1o,ooo/żłotr:h (w plżyPaóku po]?żdow mechanicłyń
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prawoy glożj KaJa ooóawienia wolflosci,
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