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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypelnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prz5rpadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych
składników majątkorvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałzeńskąwspólnością
majątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpien!ężne.
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego.oświadczenie oraz miejsca połoźenia
nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zaponaniu się z przepisatmiustawy z dnia 8 marca l990r. o samovądzie gminnym (Dz.IJ.
z2007r.Nr 742,po2.1591
orazz2002r.Nr 23, po2.220,
Nr 62, po2.558,Nr 113,po2.984.
Nr 153,
poz. t271i Nr 214, poz' 7806),zgodniez art.24h tej ustawy oświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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3. Gospodarstworolne:
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1. Posiadam ltdziĘ

w spółkach handlowych z udńałem gminnych osób prawnych lub
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udziaĘ te stanowiąpakietwiększy niż,l0%udziałóww spółce:

w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
Ztego Ęrtufuosiągnąłem(ęłam)
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Ztego t5rtufuosi4gnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
..'................
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby-na|eĘ podaćliczbęi emitentaakcji: .. '........

akcje te stanowiąpakietwiększyniż |0ońakcji w spółce:
Ztego t5rtułu
osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokoścr:
.........'.........
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2. Posiadam akcje w innych spółkachhandlowych - nalezy podaćtczbę i emitenta akcji:.....'...............
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Ztego f)rrufuosiągnąłern(ęłam)
w roku ubiegĘm dochódw wysokości:
.'.......'....'..

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia ptryna|eżnego 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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gospodarczą(la|ery podaćfonrręprawllą i przedmiotdziałalności)
1. Prowadzę działalnośó
:

. wspólnie z innymi osobami
Ztego |rtutu osiapnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
z. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|ezypodaćformęprawnąi przedmiotdziatalności):
działalności
.......'.......'..

- wspólnie z innymi osobami.
Z tego t5rtufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

VII.

W spółkach
handlowych
(nazwa,siedziba
spółki):
..'.............'.'il./.E.......'a.trr?Ą.
jestem członkiemznządu ( od kiedy ):..
jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):

Z tegotyfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
..................

vrII.
Inne dochody osiągane z$ułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanychz kazdego Ęrfufu:

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechaniczny
ch naleŻypodaćmarĘ, modeli rok produkcji):...........'.'..

X.
Zobowiązaniapienięzre o wartościpowyżej l0 000 ztoĘch, w tym zaciągniętekredyty ipoĄczk'l
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zuliązkll z jakim zdarzeniem, w jakiej
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Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iŻ na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
zapodantenieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
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