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Ur"Taga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiąuana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego
łf.pełnienia każdej z rubJ:yk2- JeżeIi posZczególne rrrbryki nie znajdują w konkretnyn prŻlPadku Żastosowania, na1eży \^Ipisać
,,nie dotycŻy".
3. osoba składająca oświadczenie obowlązana jest okleś1ićprz\mafeŹnośĆ poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego 1 najątklr objętego ma}żeńską
wspó1nością najątkową.
4- oświadczenie o stanie naj ątkov'\.m dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5- oś!./iadcuen1e o stanie jnaj ątkow]rm obejnuje również wielzytelności pieniężne.
6- W częściA ośv'iadczenia zawarte są informacje jawne, !ł częśclB zaśinformacje niejah'ne
dotyczące adresu Żamieszkania sk}adająceqo oświadczenie oraz mlejsca położen-ia nieruchomości.
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niżej podpisany (a)
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rodo\łe)

lub funkcja)
po zapoznaniu się z prŻepisami usta!.'y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn}rm (Dz- u. z 2aa1
r. Nr 142, poz. 1591 a:raz z 2OA2 r- Nr 23, poz. 224, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz- a21l 1 Nr 214, poz" 1806), zgodnie z aTt" 2Ąh tej ustawy oświadczam, że posiada.rn wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej 1U1] stanowiące mój majątek odrębny:
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zasoby pienięŹne:

- środkipieniężne zgromadzone
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1.

Posiadam

udziały w

z udzlałem gminnych osób plawnych
czbę i emitenta udziałó!'':

w ktÓrych uczestniczą

I

udziały te stanowią

Iu.b pru edsiębiorców.

w spo.Lce:

z teqo tytułu
2- Posiadam irdziałv

1iczbę i emitenta udziałów:
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1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udŻiałem głnilrnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicŻą takie osobł' - należy podać
cŻbę i emitenta akcji:

--------..1'1^.(-

akcje te stanowlą pakiet większy niż 1ou akcji Ę spółce:

z tego tytułu osiągnąłern(ęłaln) w ro*u ubiegłym

2.

Posiadam akcje w innych spółkach hand]owych

- należy

liczbę i emitenta akcji: ...

Nabyłein (am) (naby} mój malżonek7 Ż wyłączeniem mienia przynafeżnego do

jego najątku od!ębnego)

od skarbu Państwa' innej państwowej osoby plawnej jednostek samorządu terytorialnego' ich
'
z\iiązków fub od komuna1nej osoby p:rar'nej następujące nienie, które.podleqało zbyciu w drodze
pIzetargu - należy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo: /1114ś... fu-w.&

1.

Prowadzę

działa]noścaospodarczą (naIeży
-,/t 1r"(..".ły-vełą

folmę pravną i przedmiot działalności):
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Z tego tlrtułu osiągnąłem (ęłajn) w roku ubiegłl.m przychód i dochód w 1,lysokości:
2. zatządzanl działalnością9Iospodarczą lub jestem przedstalvicie1em pełnomocnikiem takiej
dŻia}a1ności (na]eży podać formę prawną i przednriot dzia]aIności):

- osoblście
- wspólnie z
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inn]rmi osobani

z tego tytułu os i ąqnąłem ełam) w roku
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spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kledy) : ......
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
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wysokości:
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zobowiązania pieniężne o waItości powyżej 10 000 Żłotych.
oraz walunki' oa jakich zostafy udzlelone (łIobec koqo, w
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iż na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karneoo
podanie niep.awdy 1ub zatajenie prawdy grozi kaia pozbawienia wolności.
Powyższe ośwladcŻenieskłada]n świadomy(a),
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