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osoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegolyypełnieniakażdejz rubryk.
Jeżeli poszczegÓlnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''niedotvczv''.
osoba składającaoświadczenie
poszczegÓInych
obowiązanajest okreś|ićprzynależność
składnikÓw majątkowych, dochodÓw i zobowiąza , do majątku odrębnego i majątku
objętegomałzefiską
wspÓlnością
majątkową.
oświadczeniemajątkowedotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie maj ątkoweobejmuj e rÓwn ieżw ierzytelnoś
ci pieniężne.
W częściA oświadczenia
zawartesą informacjejawne' w części
B zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającegooświadczenieornz miejsca położenia
nieruchomości.
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po Zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 8 marca |990 r. o samorządziegminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142,poz. 1591oraz z 200f r. Nr 23, po2.220,Nr 62, poz. 558,Nr 11.3,poz. 984,
Nr 153,poz. 1271i Nr 214, poz 1806),zgodniez art.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadam
wchodzącew składmałzeriskiej
wspÓlnościmajątkowejlub stanowiącemÓj majątekodrębny:
I.
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1. PosiadamudziaĘw spÓłkachhandlolvychzudziatemgminnychosÓb prawnychlub
przedsiębiorcÓw,w ktÓrychuczestn5:zątakięosoby -naleiry podaÓ liczbę i ernitentaudziałÓw..
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udziaĘ te stanowiąpakietwiększyniŻ 10YoudziałÓww spÓłce:

....:-

_ naleŻypodacliczbęi emitentaudziałlw:......
2. PosiadamudziaĘ w innych spÓłkachhand|ou,rxch
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Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłymdochÓdw wysokości:
.........:
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rv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prarłmyoh lub
przedsiębiorcÓw, w kt&rych tłclsstrriczątakieosoby -I:talety podać |iezĘ i errriterrtaakcji:
tr

t )

rłl/.t,r...t,k.Iytl:1...
akcjete stanowiąpakietwięlcsryniż 10% akcjiw spÓłce:......ffi.................''............i.'..D..........

.......;*...........................
w rokuubiegłym
dochÓd1vwYsokości:
Ztegot5rtufu
osiągnąłem(ęłarrr)

v.

Nabyłern(arn) lnabył mÓ,j małfoneĘ z wyłączemie,mmienia pnyna|Ynrcgo do jego majątktl
odrębnego/ od Skarbu Par{stwą innej pafistwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich znviąpkÓw lub od komunalnej osoby prawnejnastępującemienie, ktÓre podlegało
zbyciu w drodzeprzotargu_naleĘ podaćopis mieiriai datęnabycią od kogo : ................................

- osobiście

v,/;,..r/.o,łyr,y

. wspÓlniez innymiosobami
............
,,!/d,,,,.,/,,l7.,,,7..
Ztego t5łt'łuosiągnąłem(ęłam)
w rgku ubiegĘm pz}'chtr i dochÓd w wysokośoi:.'....'.a.....,...ł..t..
2, Zarz'ądzamdziałalnościągospodarcz.ąlubjestem przedstawicielemnpełnomocnikiemakiej
(naleźy
działa|naści
padaćformęFrawnąi płzedmiotdziołatrwści|
........................|......................
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. wspÓlniez innymi osobami.'..........
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Z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)
w rotu ubicgłym
dochódw rr,ysokości:
........i7..''.'...'...'''.'.'....'..
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W spÓłkachhandlowych(nav,a, siedzibaspÓłki): ...........

..............

- jestemczłonkiem
(odkiedy)
rutządu
| ............
....,,.,,o!/,.,...^/o.ły.fi.)/................t..........t.........
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jestemczłonkiem
(adkiedy):......,.-/.,....,/ły.ca:.f.....................................
rady nadzorczej

.

jestemczłonkiem
(odHefu).,.....,l*,...,/o,ł)7.^,.,/........
komisjirewizyjnej

Z tcgotytufuosiągndcm(ęłam)
w rokuubicgłytn
........=.........................'.......
dochÓdw wysgkości:

vlfr.

Inne dochody osiągarre z tyt.ufu zasrrdnie'nia lub innej działalnościzarobkowej lub :*.ljęć,
.............1........
z podaniemhpot uzyskiwanychzkafdegoĘ4tułu:
|.|.r.................|.........!.................'l.....

x.

powyŹej10.000złotych,w tym zaciągru$ekredyty ipoĘczki
Zabowiązaniapienięźne
o wartości
jakich
or'&zw&ntnkina
zostałyudzielone(wobeebgo, w związhl z jakim zdąrcenieffi,Wjakiej

'lr

u. .r....,./.ut.7

/

iŻ na podstawieart.233 $ 1 Kodeksu karnegoZa
Powyisze oświadczęnie
składamświadomy(a),
podanienieprawdy|ub zata1enie
prawdygrozi kara pozbawieniawolności.
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