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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest clo zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,

2, Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać "nie dołcąy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

do§czące adresu zamieszkania .t łuaulą""go oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

CZĘSC A

ja, nizej podpisany @,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drlia 8 marca l990r, o sanrorządzie gminnym (Dz,U,

zż0O1r,Nr 14ż,poz.l59l;orazz2O0żr.Nr23. poz.ZżO,Nr62, poz,558,Nr l13,poz,984,Nr

153, poz1żyl i Nr 21 4, poz.l806), zgodnie , irt z11,,tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej *rpolnÓś.i majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębnY:

I.
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( mieiscę zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

Zasoby pienięzne: ,_ .n
- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskie.i: "", ",Ż,ł,ę"

śroclki pieniężne zgromadzone w

papiery wartościowe: .,.........,,.

na l<wotę:



:a*.!8ż€. ......... . powierzchnia: ąa€.ź.ą ....

Z tego tytułu osiąenąłe,r-,(ań) ; ,;k; uUi.gły,ll przychod i dochód w wysokości: ......,,...,......,.,.

o waftości:

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałęm gminnych osób prawnych lub
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IV.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych zudziałem grninnych osób prawnych lub
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń Lrdziałow w społce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,.......

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,,...........

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o akcji w społce:
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Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



posiadam ak

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,.........

V.

Nabyłem(am) ( nabył rnój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

VI.

1. Prowadzę działalnośc gospodarcz\(należyrpo}ać forlnę prawną i przedmiot działalnoŚci)

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

ż. Zarządzam działalnością gospod arcząlubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać fornrę prawną l miot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,......

VII.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,...,..



WII.

Ix.

pojazdów

X.

pożyczki
w jakiej



Powyzsze oŚwiadczenie składarn świadomy (a), iż na poclstawie an.233 § l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


