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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypehienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotvczy''.
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić przyna|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńsĘ wspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkow1mrdoĘczy majątku w kraju izagranicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenizzawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieśzkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zapomlaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o sarnorzTlzię gminnym (Dz.U,
z200lt. Nr 142,poz.l59Iorazz2002r. Nr 23, poz.Zf\,Nr 62, póz.558, Nr 113,poz.984.Nr 153,
poz. |271i Nr 214, póz. 1806),zgodniez art.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałżeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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Z tegotyh'rłu
osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprrychód i dochód w wysokości:
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1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczesffiiczątakie osoby . na\eĘ podać hczbęi emitentaudziatów:
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ńziaĘ te starrońiąpźket
większyniŻlyYoudziałów
w spółce: A|Le.....'i]"0'Ł:.4,tAą

IV.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych z udńałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestrńczątakie
osoby- na\eĘpodaćliczbę i emitentaakcji: .. .........
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2' Posiadarn akcje w irmych spółkach handlowych - nalezy podać liczbęi emitęntaakcji:..'.............'....
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ęłam)w roku ubiegłymdochód w wysokości:
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1. Prowadzędziałalnóść
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(naleĘ podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności)
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VII.
W spółkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):
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VIII.
Tnnedoclrody osiąganez br|ufuzatrudnienialub innej działalności
zarobkowejlub zajęć'z podaniem
kwot uzyskiw anych z kaŻdegoĘrtufu:

IX.
Składniki rnienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przrypadku pojazdów
mechanicznychnależypodaćmarkę,modeli rok produkcji):..............''

x.
Zobowięania pieniężneo wartościpowyŹej 10 000 złotych,w tym zaciawiełe kredyĘ i poĘczlł'
oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwię|ol z jak,'lmzdarzenieą w jakiej
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Powyisze oświadczenięskłalam
świadomy
"; (1).,iz na podstawie art.233 l Kodeksu
za p o danienieprawdy lub zataj
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