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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypehrieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym prąrpadku zastosowania,należy
wpisać''nie dotvczv''.
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzyna|eżność
poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacjejawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(rniejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zapon7aniusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządziegmirrnyrn (Dz.U.
z2001r. Nr l42,poz.l59|orazz2002r.Nr23, poz.220,
Nr l53,
Nr 62, póz.558, Nr l13, poz,984.
póz. I27| i Nr 214, póz. l806), zgodniez wt.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałieńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącernój rnajątekodrębny:
I.
Zasobypienięine:
- środki
pienięznezgromadzone
w waluciepolskiej:,.,.....'..'ł,.I,.5'0..:"T,......
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Z tegotyfułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtymprąlchód i dochód w wysokości:

ilI.
l. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaty te stanowiąpakietwięlszy niŻ 10ońudziałóww spółce:
Z tegotytułuosiągnąłern(ęłam)
w roku ubiegĘm dochód w wysokości
'
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spółkachlrandlowych- na|eĄ podaćliczbę i emitentaudziałów:..... ''
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Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
...................
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l. Posiadam akcje w społkachhandlowych z udział'engminnych osób prawnych lub

akcje te stanowiąpakietwiększy niŻ 10%o
akcji w spółce:
Z tegotytułuosiągnąłeIn(ęłarn)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
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-na''ełpodaćliczbęi emitenta
akcji:'..'.'..........'....
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Ztegotyfułuosiągnąłem(ęłarn)
w rokuubiegłym
doóhódw wysokości:
......'..........'

V.
Nabyłern(arn)(nabył mój małzonek, z wyłączeniemmienia prryna|eżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irrnej pańsnłowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu- na|eĘ podaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :..........'........
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l.

Prowadzę działalnośćgospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście
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Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmprzychódi dochód w wysokości:
........'...'...'.........
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikierntakiej
(naleĘ podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
....'.........'...

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtymdochód w wysokości:

VII.
W społkach
(nazwa,
handlowych
siedzibaspółki):

jestem"aonne',aai"^a,ii:"i":i;Jki.d),'.....''...,......N;
jestem
członkiem
(odkiedy):
komisjirewiryjnej
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VIII.

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 z}otych (w przypadku pojazdów
meclranicznyclr
nalezypodaćmarkę,model i rok produkcji):..............'.

x.
Zobowięania pienięzrre o wartościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągmętekredyry i poĘczk
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zutiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

CZĘsc B

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art'233 $ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wo]ności.
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