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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegow1pełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prz1padku zasfosowania,naleĘ
wpisać''nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprz5.należność
poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałzeńskąwspóInością
majątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkołvymdoĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje rómnleżwierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego,oświadczenie araz miejsca położenia
nieruchomości.
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(miejscezatudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zapontaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoruądziegminnym (Dz.U.
z2007r'Nt 142,poz.I591
orazz2002r, Nr 23, poz.220,Nr 62, póz.558, Nr 1i3, poz.984.Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, póz. 1806),zgodniez art,24h tej ustawyoświadczarr1
ze posiadamwchodzące
w składmałżeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
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2. Mieszkanie
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1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z adziat'em gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaćliczbę i emitentaudziałow:

udziaĘ te stanowiąpakietwiększy nlż 10%udziałóww spółce:
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:
..'.'..............

'
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Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtymdochódw wysokości:
.............'.....

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby - naleĘ podaćliczbę i emitentaakcji: .

akcje te stanowiąpakiet większy niż 70%akcji w spółce:
Ztego Ęrfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

2.
Ztego ffrufu osiągnąłern(ęłam)
w roku ubiegtymdochódw wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wytączeniem mienia przynależnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pańStwowej osoby prawnej, jednostek satnorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodzeprzetarga- nalezypodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :...'.........''....
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- wspólnie z innymi osobami
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z, Zarz-ądzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pehromocnikiem takiej
(należypodaćfomręprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
....,........'.....

- wspomrezlnnyml osoDaml.
Ztego Ęrtułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
.............'.'..

VII.
(nazu,a,siedziba
W spółkach
handlowych
spółki):...,.,...//lE. p.ffi.d2.r
jestem członkiemzarządu( od kiedy ):'.
jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):
jestem członkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):
Z tegoĄrrufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochódw wysokości:
........''.........

zajęć, z podaniem

rx.
Składniki mienia ruchomego o

10 000 z}otych (w przypadku pojazdów
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Zobolitązania pienięzne o wartościpowyżej 10 000 ztotych, w tym zaciągruętekredyry i poĄczl<l
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w nviązlll, z ja\am zdarzeniem, w jakiej

czĘsc B

PowyŻsze oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ l Kodeksu karrrego
za podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieruawolności.
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