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3. oso'oa skiadająca oŚlłiadczenie obo\./iązana jest okrcś]ić pIzynależność posŻczegó1nych sk}adniLów
majątkowych' dochodó\ł i zobovląŻań do najątku odrębnego i majątku objętego nałŻeńską
'"JspólnoŚcią majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątko\'lTr dotyczy majątku w kraju t Ża grdnrcą.
5. ośvliadczenie o stanie majątkovj}m obejnuje i.Ółnież wlerzyte1ności plenięŻne.
6. W części A oś'iadczenia zewarte są infornacje ja\'ne, w części B zaś 1nformacj.] niejałnĆ

dotyczące adlesu zanieszkania sk}adająceqo oświadcu en-ie o.az niejsca poioŹenia nieruciromoŚci '

Urraga I

1_ osoba skłedająca oświadc2enie ol]ouią2ana jest do Żgodnego z pra, dą, staIarlrlego i zupeinego
.}p.lnje r.r" ""żd-j 7 l lblyk'

2. jeże]i poszc?egó]ne r.ubrykr nie znajdują v konkr.etnyn pIzypadku Żastosovanla/ na]'eŻy 'pisać

po zapoznaniu się z ltrIzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie g'niDnyTr (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz- 1591 araz z 2AO2 r. Nr 23, poz. 22a, Nr 62, po?. 558, Nr 113, poz- 984, Nr 153,

paz' I21I i I.'r 214' pÓz. IBa6) ' zgadnie z alt. 24}l Lej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

w skład małŻeńskiej wspóLności maiątkowej 'Ir. c stanov7iące mój najątek odrębny:
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3 . Gospodarstwo rolne:
j ..ororsLw-: ..i...,t l \l

l)
o łaj.tości] ' j'"
rodzai zabucolrY:

lytuł pla'ny:
z iego tytu}u o5iągnąłen(ętain) \ł rokrr Lrbieg}ym p'zychód i c]ochÓd w wysokoścj

I1I .

1. Posiaciam udŻia}y w spółkach handlowYch z udziałen gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'

w k!órycb uczestn1czą takie osoby - na}eży podać ]iczbę i eńiienta udziałÓw:

PIzedsiębiorcÓv,
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Naby!en(am) (nabyt mój małżonek, z rły}ączeniejł fi]ienia przyna1eżneqÓ do jego ,.,aJątku odfębnego)
od skarbu Paastva/ irrnej państwo'"'ej osoby p.awnej' ]ednostek sdlnorŻąc,J te].ytorra]Rego, ich

Zte9otytu}uosią9nąłem(ę}3m)wr.okuubieg]},filprzychódidochód\ł.r'/ysokoŚ
2- zarządza.n dŻiała]nością gospodarczą ]ub ]estem pIŻedstawicie1em pe]nonocnikien takiej
dŻ-dła'nosc' (na]ezV poodć forTę pto'ną r przedr'ol o'iEr3'nos^i), _.......
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!.1 spolkJ.h hćqo'.wych {no7u?a, 5r-

jestem członkiem zarządu {oc] ki
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testam c-lonkiem ^oais i rc-rzy
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Inne dochody osiągane z tyŁu]u zat
poddnlem \(U' jzysLiwanVcn Ż lażo.
..jf.#T-#' .' i, 5 4'sł.,'.ł.
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Sk}adniki rnien1a ruchonego o wartości powyŹej 10 0O0 z}o!Ych (w prŻypadku pojazdów nĆchanlc2nych

. .-, podo- no ^e, node' / roq plolrL,'- .....,. 
=;. /_ , r"i'-'

........r.1 .!.1.t\' ..1 - .i (...{..!Le'. ,.. I .>l/.--(-/-Kl. /.1.L t.L..., .

'''..;cl-'.'.')'...i'.,.r'|,:'.t..Ł.'l.ltI
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zobc,'iązdniJ pientęŹne o aartości powyże] 10 ooo u]otych, w t!ą ?aciągnjęte kIecy!y i poży'Źti

craŻ warunii, na jakich zostały Lrdzie]one ('obec kogo, V' zw]iązklr z jakim Żda'zenjem' N jakie]
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lowYż5ze oświa(lczenie skladan ś\'1adonY(a), iż
podanie n.ieplawdy lub zatajenie pra,rdy qrozi

na podstawie art. 233 S L Kodeksu karnego

kar:a pozba1'7ienia Ro]ności '
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