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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pr4rpadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotyczY''.
poszczególnych
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ióprąrnależność
skladników majątkotvych, dochodów i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku
objętegomałzeńskąwspólnością
majątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkorvym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adreśu zamieszkania slłładającego.oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

po zapomaniu się z przepisami ustawy 7 r1nia 8 marca 1990r. o samonądzie gminnym (Dz.U.
z 2007r.Nr l42,poz.l597oraz z 2002r.Nr 23, po2.220,Nr 62, poz. 558,Nr 113,po2.984.Nr 153,
poz. I27| i Nr 214, póz. 1806),zgodniez art.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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Zasoby pieniężne:
- środkipienięne zgromadzonew walucie polskiej: ...?.e'.,
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2. Mieszkanieo powierzchnl:.'.''..'/./.Q.........
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prawny: ...,..s'/.użfu cx.
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l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcqY,w których uczestniczątakieosoby - naleĘ podać,|iczbęi emitentaudziałow:
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2. Posiadam
w innych spółkachhandlowych
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,'wktórych uczestniczątakieosoby -naleĘ podaćliczbę i emitentaakcji: .

.....
łłe...'.
d.ełf'.z7r.

akcjete stanowiąpakietwiększyniż 10%akcji w spółce:....,ałe..

Ztegoty|ułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i ęmitęnta akcji:.aze.,
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gospodarczą@aleĘ podaćformęprawlrąi przec1rrriot
1. Prowadzę działalność
działalności)
:

Z tegot1rtufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:.ne'.&r./.c,<2,
2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem peŁromocnikiem takiej
działalności(naleĘ podaćformęprawnąi przedniotdziałalności):

- osobiście
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W spółkachhandlowych (nazvł
a,siedziba spótki): .......
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jestem członkiemrady nadzorczej(odkiedy):
jestem członkiemkomisji rewinJjnej(od kiedy):
Z tego Ąrtufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości
: ...?.te...cb,źłęz.cł
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złoĘcli (w przypadku pojazdów
mechanicznychnalezy podaćmarkę,model i rok produkcjl): 'nł.e.'.ń,fa7

x.
Zobowiązania pienięzrre o wartościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągrllętekredyty i poĄcz-l<l

oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo,. w nviąz|lt z jalom zdarzeniem, w jakiej
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CZĘSC B

Powyzsze oświadczenieskładam świadomy(a), ii na podstawie art.233 $ l Kodeksu kanrego
zapodanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
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