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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego
i zupełnegowypehienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym pr4rpadku zastosowania,należy
wpisać''niedotYczy''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić przynaleiLnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomalżeńsĘ wspólnością
majątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
pieniężne.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobejmujerównieżwierzytelności
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca połóżenia
nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po Zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o satnorządziegmirnyrn (Dz.U.
z2001r.Nr l42,poz.I59lorazz2002r.Nr 23, po2.220,
Nr 153,
Nr 62, po2.558,Nr 113,po2.984.
póz. |27| i Nr 214' póz. 1806),zgodniez el.t.24htej ustawyoświadczam,
ze posiadarrrwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój rnajątekodrębny:
I.
Zasobypienięine:
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tytułprawny:
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IU.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby . na(eĘ podać|iczbęi emitentaudziałów:

udziałyte starrowiąpakiet
większyniż,10yo
udziałóww spółce:..,.'.....a/''*.
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm

IV.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych z udnałem gminnych osób prawnych lub
-naleĘ podaćliczbęiemitentaakcji:...........
przedsiębiorców,wktórychuczestńczątakieosoby

akcjete stanowiąpakiet
większyruŻ10%akcjiw sp$ce7.......

....'.....ź?..Ż..+...'........?'(ę:.r.Y'ł:=..''..
Ztegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegtym
aocno'ów6ffikości:
..............

2. Posiadamakcjewinnychspółkachhandlowych-naleĘpodać|iczbęiemitentaakcji:..',........'........
z%

te-
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v.
Nabyłern(arn)(nabył mój małzonek, z wytączeniem mienia prryna|eżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, inrrej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich r:wiązków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodzęprzetarg)- na|eĘ podaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :...................
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Prowadzę działalnośćgospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłyryprqychód
..''.''.'.'...............
i dochódw wysokości:

...............'.'..'..''.'...at*'aa.'ftrłZ1

2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(na|ezy podać formę prawnąi
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VII.
W spółkach
handlowych
(nazwa,siedziba
spółki):','..'.'..#.#

. a.l

j estemczłonkiem r ady nadzorczej (od kiedy): .'.'..,*?.{=.........a
l

VIII.
lnne dochody osiągane z Ęrtufuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć,z podaniem
kwot uzyskiwanychz kaidego tytułu:

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicmyclrnalezypodaćmarkę,modeli rok produkcji):............'...

x.
Zobowiązania pienięzne o wańościpowyzej 10 000 złotych,w tym zaciągruętelrredyĘ i poĘczk
oraz warunki, na jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w nvirykl z jakjm zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

CZĘSC B

Powyisze oświadczenieskładamświadomy(a), iż, na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozikarapozbawieniawolności.
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