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Uwaga!
1. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2, Jeże|i poszczego|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należywpisać,*ni.edotvczv''.
3. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest okreś|icprzyna|eżność
poszczego|nych składnikÓw majątkowych,dochodow i zobowiąza do
majątku odrębnego i majątku objętego małżeską wspo|nością
majątkową.
4, oświadczeniemajątkowedotyczy majątkuw kraju i za granicą.
pieniężne.
5. oświadczeniemajątkoweobejmujerÓwnigżwierzyte|ności
6' W częściA oświadczeniazawarte są informacjejawne, w częściB zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości'
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(miejsce
zatrudnienia,
stanowisko
lubfunkcja)
po zapaznaniusię z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997r.o ograniczęniuprowadzenia
gospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106, poz.679,z
działalności
1998r.Nr 113,poz. 715 i ].{r162,poz. t126,z 1999r.Nr 49, poz. 483,z2AA0r.}-'lr26, poz.
306,22002r.Nr 113,po2,984,
Nr 2l4,poz. 1806orazzbAffi Nr 137,pa2.1302)
orazustawy
z dnia8 marca1990r.o samorządzie
gminnym(Dz.U. z2aa1r.Nr |42, poz.159!,z2a02r.
Nr 23, paa.220,Nr 62' poa.558,Nr t 13,po2.984,
Nr 153,poz. 1271,Nr 214,po2.1806oraz
z 2a03 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz,1568),zgodniez art.24h tą ustawyoświadczatl,ie
posiadam wchodzące w skład małzerlskiejwspÓlnościmajątkowejlub stanowięcemoj
maj4tekodrębny:

l.
Zasobypienięzne:

: ::::::
:::::*:::::*::s"
:-:l::::
::::llt tl* Tllll;
.ą\-

-

ŚrodkipienięŻnezgromadzone
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2, Mieszkanieo powierzchni:
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. na|eiypodac|iczbęi emitentaudziałow:
Posiadamudziaływ społkachhand|owych
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- na|eiypodaĆ|iczbęi emitenta
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(nabyłmÓj małżonek,
do majątku
mieniaprzyna|eżnego
zvtyłąceeniem
Nabyłem(am)
odrębnego) od skarbu Paristwa, innej paristwowejosoby prawnej, jednostek
samorządu terytoria|nego,ich związkÓw Iub od komuna|nejosoby prawnej
następującemienie,ktÓre pod|egało
zbyciuw drodze przetargu- należypodaćopis
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gospodarczą?(na|ezypodac formęprawnąi przedmiot
1. Prowadzę działa|nośĆ
..hł'tR...ucaf'ę?:l'.
działa|ności):
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2. Zarządzam działa|nościągospodarczą |ub jestem przedstawicie|em,
pełnomocnikiem
(na|ezypodaćformę prawnąi pruedmiot
takiejdziała|ności
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działa|ności):
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$kładnikimienia ruchomegoo wartościpowyżej10 000 złoĘch'(w pzypadku
pojazdÓwmechanicznych
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ZobowiązaniapienięŹneo wartościpowyżej,t0 000 złotych,w tym zaciqgnĘte
kredytyi poŹyczkiorazwarunki,na jakichzostałyudzie|one(wobeckogo,w an''ę4u
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Powyższeoświadczenie
składamświadomy(a},
ii na podstawieart,233$ 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy |ub zaĘenie prawdy grazi kara pozbawienia
wo|ności'
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