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Uwaga:
1. Osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego
i zupełnegow1pełnieniakaźdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|nerubryki nie znajdują w konkretnym prąrpadku zastosowania,na|eĘ
wpisać''nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprrynależnośćposzczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomalżeńskąwspó|nością
majątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenieo staniemajątkowym obejmujerównież wierzytelnościpienięźne.
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informapjejawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu, zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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Ja,niżejpodpisany(a),urodzony(a) ''..
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po zaponlaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządziegminnym (Dz.U.
z200lr. Nr l42,poz.l597
orazz2002r.Nr 23, poz'220,Nr 62, póz.558, Nr l13, poz.984'Nr l53,
póz' |27l i Nr 2l4, póz. 1806),zgodue z art.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałżeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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Zasoby pienięzne:

- środkipienięzne zgromadzonew walucie

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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Ęm przychódi dochód w wysokości:
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uI.
l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych ]ub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakie osoby- naleĘ podaćliczbę i emitentaudziałów:

w spółce:
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2. PosiadamudziaĘw inrrychspółkachhandlśwyc{naIet
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l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udział'em gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby -na|efi podaćliczbę i emitentaakcji: .
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaLeżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu
ter;'torialnego,
ich związków lub od komunalnejosobyprawnejnastępujące
mienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargo- na|eĘpodaćopismieniai datęnabycia,od kogo :.............'.....

vI.
l.

gospodarczą(na|eĘ podaćformęplawną i przedmiot działalności)
Prowadzę działalnośó
:

- wspólnie z innymi osobami
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Zarządzam działalnością go,poau,"{ na fit,^
przedstawicielem petnomocnikiem takiej
(na|eżry
działalności
podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
.........'....'...

- osobiście
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wspólnie z innymi osobami

vII.
W spółkachhandlowych (namva,sie$ziba s1nłfi:
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VIII.
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej t0
podaćmarkę,model i rokprodukcji):
mechanicanychnaIeŻy

x.
Zobowiązania pienięzrre o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredy.ry i poĘcil<l
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvliązku z jakim zdarzeniem, w jakiej

CZĘSC B

Powyzsze oświadczenieskładamświadomy(a), iż, na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za p o danienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara p ozbawienia wolności.
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