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Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupetnego w1pelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' naleĘ
wpisać |tniedotyczv''.
3. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest olrreślićprzynależnośćposzczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
majątkową.
objętegoma}żeńsĘwspóInością
4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniszawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
Ńeruchomości.
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(miejsce zaEudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gnrinn1m (Dz.U.
oraz zf00ft, Nr 23, poz.Zfl, Nr 62, póz.558, Nr 113,poz.984.Nr i53,
zf00lr. Nr 142,poz.l591
póz. |f7I i Nr 214, póz. 1806),zgodniez ut.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składma}żeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych iub

udziałyte stanowiąpakietwiększy n,ż l0% udziałóww spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubieg}ymdocbód w wysokości:
........'.....'...

Z tegotyfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokośct:
..................

w.
l. Posiadam akcje w

spółkach handlowych z

udziałem gminnych osób prawnych lub
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akcje te stanowiąpakiet większy Dlż,|0% akcji w spółce:
Z tego lrrufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkachhandlowych -aaleĘ podaćliczbę i
Ztego fyrufuosiągnątem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:...........

v.
Nabyłem(anr) (nabył mój nra}żonek,z wyłąezeniemmienia przyna\eimego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
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2. Zarządam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem peł:nomocnikiemtakiej
(na|eĘ podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
...............
'..

r;;'*;;...............................-]\IJ.Ę....D0-TY.cdj..'..'.'......'
- wspólnie z innyml osobami

Ztego q/fufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:

vu.
W spółkach
(nazwa,
handlowych
siedziba
spótki):
'..........''.t.Y't.e..oęr.1.cr,Y.............

jestem członkiemrady nadznrczej(odkiedy):
jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego brtufuosiaenąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości.......'..'......

wu.

IX.
000 złotych (w przypadku pojazdów

X.
Zobowiązania pienięae o wartościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągniętelcedyry i poĘcil<:
oraz warunki, na jakich zostaty ur{zielone(wobec kogo, w zwiąku z jaY'lm zdatzeniem, w jakiej
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CZĘSC B

Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iż' na podstawie art.233
I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawo]ności. $
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