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Uwage:
1. gsoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdfu starannego
i zupetnego wypełnieniakażdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zrrajdują w konkretnym przyPadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotvczv'l.

3. gsoba składająca oświadczenieobowiązana jest otgeślić przynależnośćposzczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowĘań
objętego ma}żeńsĘ wspólnośĘ majątkową.

do majątku odrębnego i majątku

4. oświadczenie o stanie majątkorłym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Ą

oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.

6. W czgściA oświrdczeniazewańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

(micjsce zatrrdnienią stanowisko lub funkcja)

po zapozrraniusię z przepisamiustawy z dnla 8 marca 1990r' o samorządziegminn1m'(Dz.U.
oraz z2002t.Nr 23, poz.220,Nr 62, póz. 558,Nr 113,poz.984.Nr 153,
zf00|r. Nr l42,poz.l591
ze posiadomwcbodzące
póz |27L i Nr 214,póz. 180Q,zgodniez ut. 24htej ustawyoświadczam,
majątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
w składmaŁenskiejwspótności
I.

. środkipienięŹnezgromadmnew walucie obcej:.....'...'

u.
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o wanoscl:
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ur.
l. Posiadam udziaty w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w }lórych uczestnicz4takie osoby . należypodaćliczbę i emitentaudziałów:

udziaty te stanowiąpakiet więlszy ru^ż,
10%udziałóww spółce:
..................
w mku ubiegtymdochódw wysokości:
Ztego Ęrtufuosiągnąłem(ęłam)

..................
w rokuubiegdmdochódw wysokości:
Ztego tytufuosią8nąłen(ęłam)

rv.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitentaakcji: '.

akcje te stanowiąpakietwiększy niż,l0% akcji w spółce:
..................
w roku ubiegtymdochódw wysokości;
Ztego tytułuosiągnąłem(ęlam)

podaćliczbę i emitentaakcji:
2. Posiadam akcje w innych qpółkachhandlowych-n^leżry

w rokuubiegtyndochódw wysokości:
................
Z tegotyfutuosiągnąłem(ęłam)

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniemmienia przyna|ebego do jego majątku
odębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytońalnego, ich związków lub od komunalnejosoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodzepnetargu .w|ezy podaćopis mieniai datęnabycią od kogo :................'.'

:w2*i**::l
. wspóbxiez innymi osobami

f.

Zręądzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pehomocnikiem
działalności(naleł podać formę prawną i przer|miotdziałalności):

takiej

.;;;;i;..:.....:..:'.....:::.'...'..'.......:...l/lE..
- wspóln'ie z inn1mi osobami..

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
.................

(nazwąsiedziba
W spółkach
handlowych
społki): ...'../u-/E..8a7ez,

jestem cdonkiem rady nadzorcz.ej(odkiedy):
jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego fytutu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

vlu.
lnne dochody osiągane z t]/tutuzatrudnienia lub innej działalności

i.Ętb za;jęć,z podaniem

@€,

rx.
Składniki mienia ruclromego o wańości povfyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

x.
Zoboliązattta pieniężne o wartościpowyinj 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na ja|cich 7.astatyu.|zielone (wobec kogo, w zg./iązk|Izjakim zdarzeniem, w jakiej

**::].
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.........,...
lłj r-.źaż.

składamświadomy(il' n na podstawieart,733$ l Kodeksu karnego
Powyzsze oświadczenie
za podanienieprawdylub atajenie prawdygrozi karapozbawieniawolności.
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(miejscowość,
data)

