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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana
w\,pełnienia każdej z rubryk.
2. JeżeIi poszczeqólne rubryki nle znajdują

do zgodnego z prawdą' starannego 1 Żupełnego
w konkretn\.m prz\'padku Żastosowania/ nafeży Ę)isać

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprz}rnależnośó poszczegóInych składników
najątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odlębnego 1 najątku objętego małżeńską
wspófnością majątkową.
4' oświadczenie o stanie majątkow]łn dotycŻy majątku w kraju i za qranicą.
5. oświadczenie o stanie najątkow}.m obejmuje również wieaz],-te1ności pieniężne'
6. W części A oświadczenia zawaate są informacje ja ne, w częśclB zaśinformacje niejawne
dotycŻące adresu zamieszkania składająceqo oświadczenie oraz miejsca położenia nie:ruchomości.
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lub funkcja)
po zapoznaoiu się Ż prŻepisami ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r- o samoruądzie gminn]łn (Dz. v, z 200I
r. Nr 142, poz, 1591 araz z 2AA2 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, poz- 558, Nr 113, pou - 984, Nr 153r
paz. 12'7L i Nr 214, poz. 7806}| zqodnie Ż art. 2Ąh l'ej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w sk}ad małźeńskiej}rspólności majątkolvej 11ń stanowiące mój nrajątek odrębny:

I.
zasoby pieniężne:

- środkipieniężne

zgromadzone w kralucie po1skiej:

- środkipieniężne zglomadzone
- papieay wartośclowe:
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z tego tytu}u osiągnąłem (ęłam) !ł roku ubiegł'Tn przychód i dochód
4. Inne ĘieIuchomości:

w wYsokości:
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1.

Posiadam udŻia}y w spółkach handlowych Ż udŻialen qminnych osób pravrnych 1rrb przedsięb1orców'
udu ia}ów:
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udziały te stanowią pakiet !łiększy niż 10* udziałów w spółce:
--t
Z tego tytułu osiągnąlen (ęlam) w Ioku ubległ\rm dochód w wysokości:

2.
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Posiadam

udziały w innych spółkach handlowych - należy podaÓ 1lczbę i emitenta udziałów:

z tego tytułu oslągnąłen (ęlam)

w roku ubiegł}m dochód w nrysokości:

1- Posiadam akcje w spółkach hand]owych
w których uczestniczą takie osoby _

przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet większy niż 103 akcji w spółce:

-ylulu osiągną}e-(ęra'r) w rośULb'egl).m oochód w wysokoscl : ''.....
,::i.....
2- Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać ficŻbę i emitenta akcji: ..Z teoo

u tego tytułu osiąqnąłem (ęłam) i'' roku ubiegł]rm dochód

!.'

n'ysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył IIlój małżonek. z wyłączenien nienia p!Żyna1eżnego do jego majątku odr:ębnego)
od skalbu Państwa, ir]nej państwowej osoby prawnej, jednostek salnoIządu ter]'torialnego/ ich
związków .I1ń od komunalnej osoby pramej następujące mienie, któIe podleqało zbyciu \łI dlodze

mienia i datę nabycia' od kogo:
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- wspólnie z

inn1.cLi osobami

2. zarządza^ działaInościągtospodarczą
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lub jestem przedstawlcie1em pełnomocoikiem takiej

rmę prawną

- wspólnie z inn]rmi

i przedmiot działalności):

q;i.

lt'r;

osobami

Z tego

W

spó.kach hand]owych (nazwa, siedziba spółki) :

- ---
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- jeslem czlonkiem zarządu (od kiedy) : ....
- jesten członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
- jesten członklem komisj i

aewlzyJt}el

Z Lego tytu}u osiągna'}em(ęłam) w

Inne dochody
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(od kiedy)
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_roku tbieg}!,In dochód w wvsokości:

innej duiałalnościŻarobkowej Iub za)ęć,

z

składniki mienia luchonego o waItości pol'yżej 10 000 z}otych
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plzypadku pojaŻdów mechanicznych
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x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o

ofau walunki, na jakich zostały lrdzielone (wobec

złotych' w tj7!rl zaciągnięte kredyty i pożyczki
kogo' v zlviązku z jaklm zdarzenien' !v jakiej

#i\rTr{tiD.{t
.7rsł.

T

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie arŁ. 233 s 1Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo1ności.
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