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oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
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Urvaga:
1. osoba sktadająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnegowypelnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym prz1padku zastosowania'naleĘ
wpisać''niedotvczY''.
poszczególnych
obowiązanajest określićprrynależność
3. Osoba składającaoświadczenie
i majątku
odrębnego
do
majątku
i
zobowiązań
dochodów
sktadników majątkowych,
majątkową'
wspólnością
objętegomałżeńską
o staniemajątkowymdotyczymajątkuw kraju i za granicą'
4. oświadczenie
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
B zaśinformacjeniejawne
zawarte są informacjejawne, w części
6. W częściA oświadczenia
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

urodzony (a)

(miejsce zatrudnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz.U.
z2OOlr.Nr l42,poz.l59lorazzf002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, póz. 558,Nr l13, poz.984.Nr l53,
ze posiadamwclrodzące
póz. 1271i Nr 214,póz. 1806),zgodniez art.24h tej ustawyoświadczam,
nrój
odrębny:
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiące majątek
I.
Zasobypienięzne:

]:::*:]::::^::":.:]*:::::1":':.:u*"............'''.....
/Ę,n.': -J-i:,:.ł
i.''.'..'.......'....

-.s."a[ipi""
;ą,,..e,.;;;;;;; ;"il;i";;;;j'..................................................,.
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1. Posiadam ldziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należypodać liczbę i enritentaudziałów:
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Ztego tytufuosiągrrąłem(ęłarn)
w rokuubiegłymdochódw wysokości...,...A,tł...'..ł1u:../,{!.//'..
2. Posiadam udziaływ innych spółkachhandlowych - naIeĘ podać liczbę i emitentaudziałów: '......
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IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udział.ęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,
w którychuczestniczątakie
osoby-naleiy podaćliczbęi emitentaakcji:.
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2. Posiadam akcj e w innyclr spółkaclrhandlowych - naIeizypodaó iiczbę i emitenta akcj i: ..
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v.
Nabyłem(anr) (nabył mój nrałzonek, z wył'ączeniemmienia ptzyna|eŻnegodo jego nrajątkrr
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek satrrorządu
tery'torialnego,
ich związków lub od komunalnejosoby prawnejnastępujące
mienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu-na|eirypodaćopismieniai datęnabycia,od kogo :'.'.......'....'...
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gospodarczą(należypodaó fonnęprawnąi przedmiotdziałalności)
l ' Prowadzędziałalnośc

wspólnie z innyrni osobami
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(naIeŻypodać formę prawną i przednriotdziałalności):
działalności
...'....'.'....'..

. osobiście

VII.
W spółkachhandlowych (narwa, siedziba spółki):......,..

jestemczłonkiemzarządu( od kiedy):..........
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VIII.

IX.
Składniki tnienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę,model i rok produkcji): ..'..........

X.
Zobowięania pienięzne o wartościpowyzej 10 000 złoĘch, w t}rn zaciągnięte kredyty i poĄczl<l
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakirn zdarzęniem, w jakiej

(
|'|''|'.'|'
|.],||.{|(|
|.
hv;i
"|,.|/,.

CZĘŚc B

Powyzsze oświadczenieskładamświadomy(a)' iż,na podstawie art.f33 $ 1 Kodeksu kamego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozl,karapozbawieniawolności.
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