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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegow1pehienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konlaetnym prąpadku zastosowania, należy
wpisać''niedotYczy''.
3. Osoba składającaoświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań d,o majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńską
wspólnościąmajątkową.
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
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadcźenieoraz miejsca połoŹenia
nieruchomości.
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po Zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorząclziegminnym (Dz,U.
z200Ir. Nr l42'poz.l59lorazz2002r'Nr23, poz.220,
Nr 62, póz.558,Nr 113,poz.984.
Nr l53'
póz. l27| i Nr 2l4, póz' 1806),zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,
posiadam
ze
wchodzące
w składrnałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.

- środkipienięzne zgromadzonew walucie obcej:

II.
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ilI.
1. Posiadarn udztały w spółkach handlowych z udziałem gmirrrrych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestrncząta|<leosoby - naleŻry
podaćliczbę i emitentaudziałów:

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtymdochódw wysokości:
...................
2. Posiadamudziaływ innych spółkachhandlowych- na|eĘ podaćliczbę i emitentaudziałow:. '... '.
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdóchód w wysokośct:

TV.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem grnirrnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,
w których uczestniczątakieosoby - na|eĘ podaćliczbę i ęmitenta
akcji:...........

akcj e te starrowią pakiet większy niŻ 10%oakcj i w spółce:

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłarn)
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
......''.'....''...

2. Posiadarnakcjew innych spółkachhandlowych.nalezypodaćliczbę i emitęntaakcji:...........'.........

V.
Nabyłern(am)(nabył mój małzonek, z wyłączeniemmienia prrynd,eżmegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irurej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu
terytorialnego,ich zvviązkówlub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargn- na|eĘpodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :..........
'.........

vI.
1. Prowadzę działalnośÓgospodarczą (na|eĘ podać formę prawnąi przedmiot działalności):

-osobiście
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- wspóInie z iruryrniosobami
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ntury
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Z tegoĘ,tułu
osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprrychód i dochódw wysokości:
..........................
Zarządzam działalnościągospodalczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|eĘpodaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
..................

- osobiście

.

nr'e

- wspólnie z innymi osobami
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Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
......'...........'..

vil.
W spółkachlrandlowych(nazwa,siedzibaspółki):
jestemczłonkiemzarządu(od kiedy ):.... --Ąg,t*
j estemczłonkiem
(od kiedy): .'....'.,........'...'e
r adynadzorczej

wu.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złoĘcŁ.l(w prrypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘpodaćmarkę,rnodeli rok produkcji):................
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x.
Zobowięania pienięzre o wartościpowyzej 10 000 złoĘch,w tym zaciągniętekredyry i poĘcz|<l
oraz warunki, na jakich zostatyudzielone (wobec kogo, w mliąz|al z jaktm zdarzeriem, w jakiej
wysokości):
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Powyisze oświadczenie składarn świadomy (a), iz na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajerueprawdy grozt karapozbawienia wolności.
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