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Uwaga:
1. osoba składaiąca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
i zupełnegowypełnieniakażdeiz rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży
wpisać ..niedotvczv''.
3. osoba składaiącaoświadczenieobowiązana jest określićpżynależnośćposzczegó|nych
składników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
obiętego małżeńskąwspó|nościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowymdotyczy maiątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobejmujerównieżwierzyte|ności
pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawańe są informacjejawne, w częściB zaśinformacieniejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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pozapoznaniusię z pzepisami ustawyz dnia 8 marca1990r. o samoządzie gminnym(Dz' U' z2001
r. Nr 142,poz. 159'torazz2002r. Nr23, po2.220,nr62,po2.558,Nr 113,po2.984,Nr 153,poz.
1271 . Nr 214, poz. 1806),zgodnie z arL.24h tej ustawyoświadczam,
że posiadamwchodzące
w składmatżeńskiej
wspólnoŚci majątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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o wartoŚci:
tytułprawny:.................
tIt.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
pzedsiębiorców,w którychuczestniczątakieosoby- należypodaćliczĘ i emitentaudziałów:
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udziałyte stanowiąpakietwiększyniż10 o/oudziałóww spÓłce:
Ztego $tułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódwwysokości:
................
- należypodai |iczĘ i emitentaudzlałÓw:
2. Posiadamudziaływ innychspółkachhand|owych
.......

.N.t.g.....p.
QT..Y,
uŁ..Y..'............

Z tego tyt.ułq
osiągnąłem(ęłam)
w roku u.bieg|ym
dochód w wysokoŚci:................

tv.

1 . Posiadam akcje w spÓlkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pzedsĘbio'rców,w ktÓrychuczestniczątakieosoby- na|eŹypodaćlicabęi emitentaakcji:

akcjete stanowiąpakietwĘkszyniż10 o/oakcjiw spółce:
Z tegotytułu
osiągndem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
................
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- na|efypodaćliczbęi emitentaakcji:.................
2. Posiadamakcjew innychspółkachhand|owych
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Z tegotytułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłym
dochódw wysokości:
................
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(nabyłmój matżonek,
Nabyłem(am)
zwyłączeniemmieniaprzyna|eznego
do jego majątkuodrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorz4du terytoria|nego,ich
zvliązków lub od komuna|nejosoby prawnej następującemienie, które pod|egałozbyciu w drodze
przetargu- na|efypodaÓopis mieniai datęnabycia,od kogo:
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gospodarczą(na|eży
1. Prowadzędziała|nośĆ
podaćformęprawnąi pzedmiot działalnoŚci):
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- wspó|nie
z innymi
osobami
..........ńll.€ . ..s.oT..y
kz,..Y.......
pzychÓd i dochÓdw wysokoŚci:..........................
Z tegotytułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłym
2. Zarządzam działalnoŚciągospodarczą lub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiemtakiej
(należypodaĆformęprawną! pzedmiotdziałalnoŚci):................
działalnoŚci
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osiągnąłem(ętam)
w rokuubiegłym
dochódwwysokości:
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(nazwa,
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Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódwwysokości:
....N.J.€ . ..sar..y.kł,..y....,.
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S|dadnikimienia ruchomegoo wartoŚci powyżej10.000Ą (w przypadkupojazdów mecianbznych
...............
na|efypodaćmarkę,modeli rok produkcji):

.................All.t....'n.pl.I..c.,-ł".V...
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Zobanaązaniapieniężneo wartościpowyżej10.000zł' w tym zaciągnĘtekredytyi poĄeK oraz
warunki,najakkń zosta|yudzielone(wobeckogo,wzrviąku z jakimzdarzeniem,w jakiejwysokości):
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Pow1ższeoświadczenieskladam śrviadomy(a},
iż na podstawie ań 233 $ { Kodeksu kamego
za podan|en|eprawdy|ubzataien|eprawdy grczi kara pozbawieniawolności.
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