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Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy
wpisać''nie dotYczY''.
3. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań d'o majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmujerównież wierrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

trałv,C
(a),
ffffii".pisany
urodzony
...'..E.'W{Ą
NIeu,'til| (pp{tN |€ us W
<^l
",7łp::f,JjWJ
pą
urodzony
.'':,:',.
;-..::
@) Ł b,.''(j.&''.,'.tr.g.55
"":

sP.Ę.!.J.,fl..L('$'To...'...
ffft.DL€ . ś.M!.ffi:O.
s7.ft,Ł'ł.'.....-....
(miejsce zatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zapo7naniu się z przepisami ustawy z drua 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200Ir. Nr 142,poz.l591
orazz2002r.Nr 23, poz.220,Nr ó2, póz.558, Nr 113,poz.984.
Nr l53,
póz. I27I i Nr 214, póz. l806), zgodniez art,24h tej ustawyoświadczam,
posiadam
ze
wchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościrnajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasoby pienięzne:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z ttdziałen gminnych osób prawnych lub
igząta|<te
osoby - nalei-ypodaćliczbę i emitentaudziałów:
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udziałyte stanowiąpakiet większy niż'70%udziałóww spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłymdochódw wysokości:
.......'..........

Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)
......'....'......
w roku ubiegłyrn
dochódw wysokości:

akcje te stanowiąpakietwiększyniż l\Yo akcji w spółce:
Ztego tyfułuosiągnąłem(ęłarn)
w roku rrbiegłym
dochódw wysokości:
..............'...

2.

v.
Nabyłem(am) (nabył rnój nrałżonek,z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątlcrr
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich zwięków lub od komunalnejosoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu.na|eĘpodaóopismieniai datęnabycia,od kogo :.'...'.......'.....
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:
ać for,rnęprawnąi przedmiotdziałalności)

wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
przychódi doclródw wysokości:
w rokuubiegłym
.....'..........'.........
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielempełnomocnikiemtakiej
(na|eŻypodaó formęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
..................

Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłyrndochód w wysokości:

jestemczłonkiemzarządu( od kiedy):...'..............
jestem członkiemrady nadzorczej(odkiedy):
jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tegoĘrtutuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochódw wysokości:
..............'...

vuL

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
podaćmarkę,modeli rokprodukcji):................'...
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x.
Zobowiązania pienięzne o wartościpowyżej 10 000 zł'oĘch,w tym zaciagniętekredyty i poĘcz'I<:
oraz warunki, rra jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związ|u z jah'lm zdarzeniem,w jakiej
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Powyisze oświadczenieskładamświadomy(a), iŻ na podstawie art.233 l Kodeksu
kamego
$
za podanienieprawdy lub zatajerueprawdy grozikarapozbiwienia wolności'
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