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jest do zgodnego z prawdą,
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1. Os
sktadająca
z rubryk.
k
stara iegp i zupetnegowy{/ełnienia
jdują
w konkretnym przypadku
2, Jeże|i
zastosowaniannależywpisać ".nig.coWqzv''.
3. osoba składajqcaoświadczenieobowiązanajest okreś|icprzyna|eżność
poszczego|nych składnikow majątkowych,dochodÓw i zobowiązan do
majątku odrębnego i majątku objętego małżenską wspÓ|nością
majątkową.
Ą. oświadczeniemajątkowedotyczy majqtkuw kraju i za granicą.
pieniężne.
5. oświadczeniemajątkoweobejmuje rownieżwieruyte|ności
6 . W częściA oświadczeniazawarte są informacjejawne, w częściB zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości'
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się z przepisamiustawy'z dnia2l sierpnia1997r,o ograniczeniuprowadzenia
gospodarczejprZęZosoby pełniącefunkcjepubliczne(Dz. U' T.{r106,paz,679,z
działalności
1998r.Nr 113,poz. 715i Nr 162,po2. 1126,z 1999r.Nr 49, poa.483,z2AAAr.Nr 26,poz.
306"zf0A2r. Nr 113,po2.984,
Nr f14,poz. 1806orazzZAffiNr 137,po2.1302)
oraz.ustawy
gminnym(Dz.tj.z?a01r. Nr |42,poz. 159I,z?aaLr.
z dnia8 marca1990r.o samorz4dzie
Nr 23,,paa.220,Nr 62, pał.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz.1806arar.
z 2003Nr 80" pOZ,7I7 i Nr l6f, poz.l568),zgodniez art.f4h tej ustawyoświadczarn,
Żę
posiadam wchodzące w skład małŻenskiejwspolnościmajątkowejlub stanowiącemoj
majątekodrębny:
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* na|eżypodać|iczbęi emitentaakcji:
Posiadamakcjew społkachhand|owych

: :: *x:"rł*r::::
:::
::: : :::::::::::::
:::::::
uJ

i:ł-ti::l*nnixil]
il*a;l.# ;i:ffi.
:y^"dł: .......'.......''...'.

*
:r:l:
::::':
:*::*::'
::':::::-1:::*l
!*:##T
i ::::
'"i r l

v.

(nabyłmojmałżonek,
do majątku
Nabyłem(am)
mieniaprzyna|eŹnego
z vrytąceeniem
jednostek
prawnej,
odrębnego)od $karbu Panstwa, innej pa stwowej osoby
Samorządu terytoriaInego,ich związkaw |ub od komuna|nejosoby prawnej
następujące
mienie,ktÓre pod|egało
zbyciuw drodzeprzetargu- na|ezypodacopis

-:::::' o:::
"o:::1
:"::::::

.....1,'ę...{fts*.
:

::

vl.

:::

:::::

1, Prowadzę dziata|noscgospodarcząz(na|ezypodac formęprawnąi przedmiot
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Z tegotytułuosiągnąłem(ętam)
w rokuubiegtymprzychodi dochodw wysokości:
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$kładnikimienia ruchomęgCI
o wartościpowyzej 10 000 złotych,(w przypadku
pojazdÓwmechanicznych,naleŻy
podacmprkę,mode|i rokprodukcji}:
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Zobowiązaniapienięzneo wartościpowyzej 10 000 złotych,w tym zaciągnięte
kredytyi pozyczkioraz warunki,na jakichzostatyudzie|one(wobeckogo,w związku
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Powyzszeoświadczenie
składamświadomy(a),
iżna podstawieart. 233 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdylub zaiaienie prawdy grozi kara $
pozbawienia
wo|ności.

