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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypehienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konlaetnym pr4rpadku zastosowania,należy
wpisać''niedotyczy''.
poszczególnych
3. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńsĘwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu. zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sanorządzie gminnyrn (Dz.U,
z200|r. Nr 142,poz.l59I
orazz2002r.Nr 23' poz.220,
Nr 62, póz.558, Nr 113'poz.984.Nr 153,
póz. |27| i Nr 214, póz. 1806),zgodniez art.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składrnałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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Zasobypienięzne:
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Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości{Ą.ł,4.'ł.?.P,:_
4. kine nieruchorności:
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l. Posiadam udziaty w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestruczątakjeo.soby-^naleĘpodaćliczbę i emitentaudziałów:

::::
i:::::::l]
.l Pll :":fi,7r?b.Wiż.H
ń

udziaĘ te stanowiąpakietwiększy niŻ 10%o
udziałóww spółce:
Z tegotytułuosiągnątem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
..''...............

Z tegotytułrrosiągnąłern(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
.'.................

IV.
1. Posiadam akcje
przedsiębiorców,

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ 10%oakcji w spółce:

Z tegotyfułuosiągnąłern(ęłam)
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
.............'......
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Z tegotytułuosiągnąłern(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
'............'...'.

v.
Nabyłern(arn)(nabył rnój małzonek' z wyłączeniemmienia prrynależmegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnejosoby prawnej następującemienie, które podlegało

wspólnie z innymi osobamr

2.
- osobiście
- wspólnie zinnymi osobami
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
...''...'.......'..

VII.

(nazwa,siedzibaspółki):
Współkachhandlowych
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jestem członkiemzarządu( od kiedy ):..
jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):
jestemczłonkiemkornisji rewizyjnej(od kiedy):
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
.................'.

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

x.
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Zobowiązaniapienięme o wartościpowyŻej10 000 złoĘch,w tym zaciągniętekredyry ipoĘczŁ'l

CZĘSC B

PowyŻsze oświadczenieskładamświadomy(a), iz na podstawię art'233 $ l Kodeksu karnego
za podanienieprawdy hlb zatajerueprawdy gtozi karapozbawieniawolności.
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