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uwaga:
jest do zgodnego z prawdą starannegoi
osoba składającaoświadczenieobovr'iąZana
i.
zupehego rqpełnienia każdejz rubryk.
2.
IizE|1 poszczęgóhe rubryki nie znajdują w konkrętoym przypadku zastosowanią
nalezy wpisać ',nie dotyczy''.
3'
osoba składająca oświadczęnię obowiązana jest okleślić prz}Eależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiąuan do majątku
odrębnegoi majątkuobjętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
4'
oświadczenieo staniemajątkowymdotyczy majątkuw lraju i za glanicą
pieniężne.
5.
ośvr'iadczenie
o staniemajątko.!'lTmobejmujerównież wierz}'telności
W częściA oświadczeniazawarte są infomacje javne, zaśw częściB iDformacje
6.
niejavne dotyczące adresu zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca
oołożenianieruchomości

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządziegminn;'rn
(Dz-U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591oraz,z 2002r. Nt 23,poz. 220,Nt 62,poz. 558,Nr 113,
poz. 984,Nr )'53,poz. 12,71i Nr 214,poz. |806)' zgod]iez aft.24lrtej ustawyośv/iadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspóIlości majątkowej lub stanowiącemój
majątekodrębny:
I.
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1. Posiadam udziĄ w spółkachhandlowych z udziałemgminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóq w ldórych uczestrriczą.takie oEpby naleł podać ljczbę i emitenta
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) w rokuubiegĘmdochódw wypo{ości:
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l. Posiadam akcje w spółkachhaadlowychz ndziałempinnych osób prawnych lub

Nabyłem(am)(nabyłmój malżolelr-z wyłączeniemmienia przynaleznegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panśwa, inłej paristwowej osoby pravnej, jednostek samolządu
tery'todalnego' ich związków lub od komunalnej osoby prawnej irastgluje mienie, które
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działalnościzarobkowej |.lb zajęć'

LX.

złotyoh(w prz1padku pojazdów

x.
po\łyższej10 000
zostałyudzielone

rowyzsze oslYlaoczelfe składamŚwiądomxa)' iż ua podstawieań 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie deprawdy iub zatajegieprawd;igrozi kara pozbawieniawolaości.
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PtęzesaRady Miaistrów z dnia26 lutego2003r.
fńdło: RozłpotzĄd&Die
w q)rawie olaeśleniałzońw formularzy oświadczeńmajątkou,ych
radnegop.iny, wójtĄ zasĘ)cy wójta' s€hetalza gminy' skarbnikąpinn
i ozłouka
berovnika je<lnostkioĘini?acinęj eminŁ osobyzarządząiąpej
oryaru zarz{ĄTśgo eiuną osobą pravmą oraz osoby wydająccj
w imieniuwójta @z. U. z dDia27 lutego2003I.)
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