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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotvczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prryna|eżność poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja )

po zapoznaniu się z ptzepl,sarli ustawy z drua 8 marca 1990r. o samorządzie gmirurym (Dz.U.
z200lr. Nr 142,poz.I59l orazzŻ002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.IZ7l i Nr 214, poz.1806), zgodnte z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
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na kwotę:



II.

ilI.

1. Posiadam ldziały w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub

udziałyte stanowiąpakiet większy rLiŻ loońudziałów w spółce: /A,t\{ . .0.(c Ę.tł]rl
Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'.A&r*......0.L0.h.*.lII
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłąm) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......[,,l..r{ .otn.Ę.*1
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IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub



Z tegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód * *yil;ś;i' .........ilit.....oir.[4.'l

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzo nek, z wyłączeniem mienia przynaleinego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
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_ jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......ł.tl.t....'''.akhh,l
""""1"""""'",""""'l:"""""'i""'7""""'

_ jestem czlonkiem komisjirewiryjnej(od kiedy): .-...jrĄ,ł.t'.......-.r9..|.r2..\.f
I

Z tego !Ąulu osiągnąłem(ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości:.'.'.''...j,A*.I.......a.I.:a.h4

vill.

tx.

Skladniki mienia ruch.omego o_wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a),.iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

pi"*Jv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

(miejscowość, data}
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