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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prz5padku zastosowania' należy
wpisać l'nie dotvczvl'.
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić prryna|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
majątkową.
objętegomalżeńskąwspó|nością
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, oświadczenie orłz miejsca położenia
nieruchomości.

po zapontatńu się z przepisami ustawy z dnta 8 marca 1990r' o samorządziegminnym (Dz'U,
z20OIr. Nr l42,poz'l591orazz2002r. Nr 23, poz'220,Nr 62, póz.558, Nr l13, poz,984.Nr 153,
ze posiadamwchodzące
póz. 1271i Nr 214, póz. 1806),zgodruez art' 24h tej ustawyoświadczam,
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gmimych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby. na|eĘ podaćliczbę i emitentaudńałów:

ńziaĘ te stanowiąpakietwiększy niż 10%udziałóww spółce:

-na|eĘpodaćliczbęiemitentaudziałów:.......
2.PosiadamudziaĘwinnychspółkachhandlowych

rv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakie osoby - na|eĘ podaćliczbę i emitentaakcji: . . ...... . ..
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniemmienia ptrynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
- na|eĘ podaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :...'...............
zbyciu w drodzeptzetarga,
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1. Prowadzę działalność
gospÓdarczą(na|ezypodaÓ formęprawnąi przedmiotdziałalności)
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*::'':*-*:,::-::::i]**-'...-.'.-......-..-..Inne dochody osiąganez t5rtufuzatrudnienialub innej działalności
zarobkowej lub zajęć,z podaniem
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 ńotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleĄpodaćmarĘ, modeli rok produkcji):................

x.
Zobowiązania pienięzne o wartościpowyżej 10 000 ńotych, w tym zaciryrltęte kredyfy ipoĄczki
oraz warunki, na jakich zostĘ ur{'ielone (wobec kogo, w ruiąz-ku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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PowyŻsze oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podstawie art,233 $ t Kodeksu karrrego
za podantenieprawdy lub zatajenieprawdy grozi karu pozbawięniawolności.
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