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l.
osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnegoz prawdą staramego i
fupehego w)?ełnieniąkażdejz rubryk.
2.
JężęIiposzczegóIle rubryki nię aajdują w koDloetn}la pz}padku zaśosowalią
nalezy łpisać ,Jde dotyczy''.
3.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okeślić ptrynależność
poszczegóbych składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku
odrębnegoi majątkuobjętegomałzensĘ wspólaościąnajątkową.
4.
oświadczenieo staniemaj4tkow}'utdotyczy majątkuw lgaju i za granicą
oświadczenieo staaiemajątkowymobęjmuje.ó\łDieżwierz,'te]ności
pieniężne.
5'
jałne,
6.
W częściA oświadczeniazawalte są informacje
zaśw częściB infomacje
niejawle dotyczące adresu zamieszkarria składającego oświadczenieoraz miejsca
położenianieruchoBości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o samorządzie gmiruI}Ttr
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1,591onr 22002 r. Nr 23, poz.220,Nt 62, poz. 558,Nr I 13,
poz. 984' Nr |53' poz' |f'11 i Nr 214' poz. 7806), zgodnie z art' 24h tej ustavy oświadczam'
że posiadam wchodzące w skład małżeriskiejwspóInościmajątkowejlub stanowiącemój
majątekodrębny:
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w roku ubiegł}mprzychódi dochódw tłysokości:
z tegot}.tufuosiągnąłem(ęłam)

btuł prawny:

ą/)Aś,/<azaes,z

I.
1. Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałemgninnych osób prawnych lub
pźedsiębiorców, w lctórych uczestriczą takif. osoby _ należy podać liczbę i emitenta

..................'.'...'....'..'ar'7..'.eęę.Ę.7.ł..'7..''...'...''.'..''.
udziałów:
udziałyte śanowiąpaket w1ąks4 ny )o %-udziało(vw spółce:
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w rokuubiq!Ęmdocbódw wysokości:
Z tegory,rufu
osiągnąlem(ęłam'1
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- nalezy podać liczbę i ęmitenta
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2.
Posiadam udziały w innycb 'połkacb,lia9dl6wych
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e?.r7.4,.
udzialów:
.................

w roku.ubiegĘfi d9ćbódw wysokości;
Z tegotyrufuosiągnąlęm(ęłam)
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rv.
l. Posiadam akcje w spółkach haodlowych z udziałem grninnych osób prawDych lub
przedsiębiorców, w których uczestrriczą takie osoby _ należrypodać liczbę ei tela

ochód w wysokości:..

v.
Nabyłem(am)(nabyłmój maŁoneŁ z wyłączenięmmięlia prrynależnegodo jego majątku
odrębnego) od skalbu Panstwą imej pństwowej osoby prawnej, jędnostek samoŹądu
teq'toda]nego, ich zwi4zków lub od komuna]aej osoby pravnej następuje mienie, ljóle

prawnąi przedmiot działalności):

Z tego Ę.trrłuosiągn{em(ęłam)w rcku ubięgĘ,n dochód w wysokościi/r?K.
1TI.

osiąganęz Ętufu zatrudnienialub iorej działalnościzalobkowęj lub Ąęó, z

powyźszej l0 000 złotych(w przypadku pojazdów
składniki mienia ruchomego o wa.rtości
podac
markę..mode|
iJok produkcji):'.....
mechanicznycbnależy
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x.
Zobołłiapaniapieniężneo wańościpovyższej l0 000 złotycŁ w t'm zaciągnięteked}ty i
pożryczkj oraz warunki, na jakich zostały udzielonp
w związku z jakim
jakiej
wysokości):
....................''.'<??!.<.
zdarzeniem,w
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PoByźsze oświadcz€nie ŚLł2.l'm świadoEy(a)'i" na podstawiealt. 233 $ l Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajeniepmwdy grozi kara pozbawieniawolności'
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ż.łóćlo:RoryorzĄdzsnte Plezęsa Rady Midshów z d a 26 hnęgo fo03 t.
w sprawie o}reślenia vzoów formularzy oświadczeńmajątkowych
ldnego-gm1ay. wójta" z'śępcy }'ójtŹ' sehŹrza piny, skarbnika pirn
kierovmika jędnos&i olg'ni?acinej gnlly' osobyzaząAzającej i cłolka
zarądząiącego minną osoĘ przrs'Dą oTaz osoby wyrtającej
decy?ie administraciae w imieniu wójta @z.U. z dtna27 |vtego 2003i.)

