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Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypełnieniakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prąpadku zastosowania,naleĘ
wpisać''nie dotvczv''.
poszczególnych
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńskąwspóInościąmajątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o 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.
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(miejscezatudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zaponrlniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r' o samotządziegminnym (Dz.U.
z20OIt. Nr l42,poz.|597orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, póz.558, Nr 113,poz.984'Nr 153,
ze posiadamwchodzące
póz. |27I i Nr 214, póz. 1806),zgodniez aft' 24h tej ustawyoświadczam,
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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II.
/.,..m,'o wańości:

2. Mieszkanieo powierzcnnt:
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t 5 r | u ł p r a w.n. .y.:. . . . ' ' . . ...'.......... . ( "

, o wartości:

rodzajzabudowy:...........
prawny:'..........'.....'
Ęr|uł
Ztego lrtufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmprzychódidochódwwysokości:
..'...'....'..........'...
4.

IU.
l' Posiadam udziĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby.naleĘ podaó liczbę i emitentaudziatów:

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów: . .... ..

w.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby. naleĘ podaćliczbę i emitentaakcji; .

*:]
:::]:::.:
::,::.:*:'hi':..::ń

.należrypodać liczbę i emitenta akcji:..

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodzeprzetargu- należypodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :..''...............

VI.
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osobiście

- wspólnie z innymi osobami
Ztego |rtufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychódi dochód w wysokości:.
Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem
(naleĘ podaćformęprawnąi przedmiotdziatalności):
działalności
..'
. osobiście
- wspólnie z innymi osobami.'.....

vII.
jestemczłonkiemzarządu( od kiedy ):....'............'
jestem członkiemrady nadzorczej(odkiedy):
jestem członkiemkomisji rewiĄnej (od kiedy):

VIII.

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w ptzypadku pojazdów
mechanicznychnalezypodaćmarĘ' modeli rok produkcji)'....''..........

X.
Zobowiązania pienięzrre o wartościpowyzej 10 000 ztoĘch, w tym zaciryruęte kredyry i poĄczk.l
oraz warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w z:vdtękl,:'
z jakjm zdarzeniem, w jakiej
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Powyższe oświadczenieskładamświadomy(a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
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