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Uwaga:
starannego
1. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą,
i zupelnegowypelnienia każdejz rubryk.
naleĘ
2. Jeżeliposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
wpisać''niedotvczY''.
poszczególnych
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreśIićprzynależność
i majątku
odrębnego
skladników majątkowych' dochodów i zotlowiązań do majątku
wspólnościąmajątkową.
objętegomałżeńską
4. oświadczenieo stanie majątkowymdotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowymobejmuje równieżwierrytelnościpieniężne.
zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
6. W częściA oświadczenia
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja,nizejpodpisany(a),urodzony(a) :

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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stanowiskolub funkcja)
(miejscezatrudnienia,

gminnym (Dz.U.
po zapomarLiusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie
poz,984.Nr 153,
z2OO1r.Nrl42,poz.l59|orazz2002r.Nr 23' poz.220,Nr62, póz. 558' Nr ll3,
wchodzące
posiadam
ze
póz.1271i Nr 214,póz. l806), zgodniezart.24h tej ustawyoświadczam,
wspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
w składmałżeńskiej
I.
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Zasoby pieniężne:

- środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: ...,

uI.
l. Posiadam udziaty w spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakie osoby- naleiy podaćliczbę i emitentaudziałów:

./x,.
l. €. ..v2. 1-?..ź
.1'€. .ł.€.{.{ł.? /.
udziałyte stanowiąpakietwiększyniż'10%udziałóww spółce:
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłarn)
w rokuubiegłymdochódw wysokości:
''.'..,.,'........
2. Posiadam udziaływ innych spółkachhandlowych-na\eĘ podać liczbę i emitentaudziałów:...'.'.

Ztego ty.tułuosiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:.........,.....'..

Iv.
L Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,
w których uczestniczątakie osoby- naleŻypodaćliczbę i emitentaakcji: '

akcje te stanowią pakiet większy nii:,I0oń akcji w spółce:

Ztego tlufu osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości;
..'''........'''..

2. Posiadam akcje w innyclr spółkaclrhandlowych -należzypodać liczbę i ęmitentaakcji:...'......'....''....

Z tego$rufu osiągnąłerrr(ęłanr)
w roku ubiegłymdochódw wysokości

V.
Nabyłem(am) (nabył mój nratzonek, z wył'ączeniemmienia przynaIeinego do jego majątkLr
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek satnorządu
terytorialnego,tch zwięków lub od komunalnejosoby prawnejnastępujące
mienie, które podlegało
- należry
zbyciuw drodzeprzetargu
podaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :''''.....'.'....'..

\.I.
gospodarczą
(należy
1. Prowadzędziałalność
podaćformęprawnąi przedmiot
:
działalności)

-wspólniezinnyrniosobami

.....'/!!.t...r..'''../2.2.:..(.ił.c/.łł:,,ł.l,...

Z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym
przychódi dochódw wysokości:
..'.''...................,
f.

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|eżypodać formę prawną i przednriotdziałalności):
działalności
.'........'''.'...

- wspólniez innymiosobami.....''
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłanr)
w roku ubiegłyrn
dochódw wysokości:
....'.............

VII.
W spółkach handlowych (narwa, siedziba spółki):
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VIII.

IX.
Składrriki nrienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 zł.otycll (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleiy podać markę,modęl i rokprodukcji): . .. .....
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x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyŻej 10 000 złoĘch, w t}rynZaciągnięte kredyty i poĄczl<l
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvttązlłl z jakirn zdarzeniem, w jakiej

.)

CZĘśC B

Powyższe oświadczenieskładamświadomy(a), lil na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozikarapozbawieniawolności.
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data)
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