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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
i zupełnegow1pehienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konlaetnym prz5rpadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreśIić przynależnośćposzczegóInych
składnilrów majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnógo i majątku
objętegomałżeńsĘwspólnościąmajątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkow1m doĘczy majątku w kraju i za grznlcą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne
6. W częściA oświadczeniazawzrte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczeni
e oraz miejsca połoźenia
nieruchomości.
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Ja,ruŻejpodpisany(a),urodzony (a)

po Zapo7nanlusię z przepisami ustawy z dtia 8 marca l990r. o sarnorządziegminnym (Dz.lJ.
z 200k. Nt 142,poz.1597
oraz z 2O02r'Nr 23, poz'2\O,Nr 62, póz' 558,Nr 113,poz.984.Nr 153,
póz. 127l i Nr 214, poz. 1806),zgodnie z art.24htej ustawy oiwiadczam,ze posi-adanwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasobypienięzne:
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Z tegoĘrtułuosiągnąłern(ęłarn)
w roku ubiegĘm pr4tchodi dochód w wysokości:

uI.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,wktórych uczesffiiczątakieosoby -na|eĘ podaćliczbę i emitentaudziałów:

udziĘ te stanowiąpakietwię}szynii10% udziałóww spółce:
Z tegotytułuosiąpąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
..................'

rv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udział'em gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,wktórychuczestniczątakieosoby- naleĘpodać|iczbęi ęmitentaakcji: .......'...
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Ztego tyfułuosiągnąłem(ęłarn)
w rokuubiegtymdochódw wysokości:
....'..''.'....'...

2.

v.
Nabyłem(arn) (nabył rnój małzonek, z wyłączeniem mienia prz.Jnależmegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich z:lłiązkow lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodzeprzetargu- nalezypodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :.................'..

vI.
ą (naleą' podać formę prawną i przedmiot działalności):

wspólnie z innymi osobami
Z tegoĘlltu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegdmprzychódi dochódw wysokości:
......'.........'.........

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działa|noŚci(nalęĘ podaĆfP,olęprawnąi przedmiotdziałalności):
'...'..............
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.... ..(

J-

- wspólnie z innymi osobami
Z tego$tłu osiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
...................

vn.
W spółkach
(nazwa,siedziba
handlowych
spółki):.....''......n[.e.
...'dp'./,,,.*,/
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jestemczłonkiem
zarządu( od kiedy):.....'.'...'......
jestem członkiemradynadzorczej(od kiedy):
j estemczłonkiemkomisji rewizyjne1(od kiedy):
Ztego tytułuosiągnąłern(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
''.''..'.....'...'.

VIII.

rx.
Sldadniki rnienia ruclromego o wartościpowyzej 10 000 złotych (Y p,zypadku pojazdów
nreclraniczny
chnaleĘ podaćmarkę,modeli rok produkcji):.........rl.[.e d,3
11

X.
Zobowiązaniapienięzre o wartościpowyżej10 000 zł.oĘch,w tym z-aciąEntęte
kredyry i poĘcdl
jakich
jak:m
(wobec
zdarzeniem, w jakiej
oraz warunki, na
zostaĘ udzielone
kogo, w zwiękl z
wysokości):

....'.'..........#.Ll'kO'ł?,.q2eŁ?łe.......'...ć1.a.
N./

CZĄ1CB

Powyisze oświadczenieskładarnświadomy(a), iŻ na podstawie art.233 l Kodełsu karnego
$
za p o danienieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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