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Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia każdej z

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

rubryk

2.

JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
do§§ry".

3.

Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘwspótnością

'4Ę

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe
5. oświadczeniemajątkowe
6. W częŚci A oŚwiadczenia

dotyczy majątku w kraju i za granicą.
obejmuje również wierzytelności pieniężne.

zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A
J a,

niżej podpi sany(a),

ło§elrou €qa

kOUre^Oa 2d" ,%*".Ęnu
oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

Lł.Ł

6ł- O
Po

ZaPoznaniu

się

z

przepisami ustawy

z

N,r e,

'

%u,<płrl

dnia 21 sierpnia 1997

t o

ograniczeniu prowadzenia

działalhoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,z l998 r. Nr

lI3, Poz.7l5 i Nr 162, Poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z2002 r. Nr
Il3, Poz.984 i Nr 2I4, Poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z200l

Nr l42, Poz. 1591 oraz z2002 r. Nr 23, poz. ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153,
Poz. l27L i Nr 2l4, Poz, 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
r.

w skład małzeńskiej wspólności majątkowej

l

:
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I.

Zasoby pieniężne:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie

polskiej:

środkipieniężne zgromadzone w walucie

obcej:

'
t

' 4or.

f doftlca/
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papiery wartościowe:

na kwotę:

il.
1.

Dom o powierzchni:
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni

:

bĘv

tytuł prawny:
_r_

Gospodarstwo

;:ffi:Todarstwa:ffi

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
lnne nieruchomości:

tytuł prawny:

ilI.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać
liczbę i emitenta
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