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Uwaga:
1. Osoba sldadająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczegóInerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ
wpisać''niedotYczY''.
3. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomalżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmujerównieżwierzytelności
pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania skladającego, oświadczenie araz miejsca polożenia
nieruchomości.

po zapoanniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z2001r. Nr l42,poz.l597
orazz2002r.Nr 23, poz.Zf\,Nr 62, póz. 558,Nr 113,poz.984.
Nr 153,
póz. 127| i Nr 214, póz. |806), zgodniez art' 24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwcbodzące
w składmałżeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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Zasoby pienięzne;

fu
- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ........ł.0.Q...ł..[','

- środkipienięznezgromadzonew walucieobcej:

III.
l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzia|em gminnych osób prawnych lub
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udziałyte stanowiąpakietwięłszy niż,10%udziałóww spółce:

Ztegolrrufuosiągnąlem(ęłam)
w rokuubiegtym
dochódw wysokości:
..'................

rv.
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l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z

udziałem gminnych osób prawnych lub

akcje te stanowiąpakiet więlrszy niż.10%akcji w spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
'..........

2. Posiadamakcjew innychspółkachhandlowych- naleiypodaóliczbęi emitentaakcji:..'..................
wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek satnorządu
terytorialnego'ich związków lub od komunalnejosobyprawnejnastępujące
mienie,które podlegało
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Z tegoĘrfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokości:
.'.'..'......'..........''
2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(na|eĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):...................

- osoDrscre
- wspólniez innymiosobami...'.......'..
Z tegoty|ufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
..'................

\TI.
W spółkachhandlowych(namta,siedzibaspółki):
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jestemczłonkiemkomisji revtiryjnej(odkiedy):.....'..'../.Y:.r...lkt'.y.e.l.y'.....;:
. .. ..,....
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VIII.
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Inne dochody osiąganez f5rfufuzatrudnieniąlub inpej działalności
zarobkowejlub zajęć,z podaniem
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 000 złotyclr (w przypadku pojazdów
mechanicznycb'należy
podaćmarkę,modeli rok produkcji):.. ........

x.
Zobowiązartia pienięzrre o wartościpowyŻej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnlętelaedyty i poĘcz|<t
oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w ruiązku z jakim zdarzeniem,w jakiej
wysokości):

CZĘSC B

Powyzsze oświadczenieskładamświadomy(a), iż na podstawie art'233 $ l Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdylub zatajenieprawdy grozikarapozbawieniawolności.
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