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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego
i zupełnego \ryypełnienia każdej z rubryk.
Ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "4ie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. O śłviadczeniem aj ątkowe o b ej muj e równie ż wier zyte|ności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A

( nriejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U,
zŻ001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz zżOOżr. Nr 23, poz.2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr l53, poz. l271i Nr 214,poz. l806), zgodnie z art,24h tej ustawy oświaclczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzenskiej wspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej;

-

papiery wartościowę:

,l

2. Mieszkanie o

powierzchni:

......ffi2, o wartości:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysol<ości:........,.......,..,..
4. Inne nierucholności:

powierzchnia: .............
;\.l_MlL........

**

rł 9..ttd
l

o wartości:

llI.
l, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęn gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
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należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż 1\Yo udziałów w spółce: ......,....,.....:.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
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należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...,.,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,....,
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IV.
l, Posiadarn akcje

w

spółkach handlowyclr

z

przeclsiębiorców, w ktorych uczestniczątakie osoby

...,.V,{...,.....i{^j.fi/

udziałęm gminnych osób prawnyclr lub
- należy podać liczbę i emitenta akcji:

ęĄ

,r,,1

akcje te stanowią pakiet większy niz l0 oń akcjt w spółce:

2. Posiadam akcje w innych spółkach lrandlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:..............,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclrod w
V.
NabYłem(arn) /nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostlii - samoiządu
terYtorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
zbycirr w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo : .,,.,............
',,^,u.

vI.
1.

Prowadzę działalnoścgospodarczą(naleĄ podać formę prawlą i przedmiot działalności)

:

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym przychócl i dochocl w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności):..,...,,,,,.,,

-wspolnie z innymi

osobami
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Z

tego tytrrhr osiągnąłem(ęłam) w rokrt

ubiegłym dochod w wysokośct: """"""
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W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki ): """"""",

Ix.
Składniki mienia ruchomego

o

wańości powyżej 10,000 złoĘch (w przypadku pojazdow

mechanicznychnaLeżypoclacmarlcę,modelirokprodttkcji):......'.,
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w tym zaciągnięte.kredYtY i PoŻYczI<i
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10.000 złotych,
z jakim zdarzeniem, w jakie1
oraz warllnki na jakiclr zostały udzielonę iwobec kogo, *- związkt,t
wll,sokości):

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ż33 § 1 Kodeksu karnego za
pocianie nieprawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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