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Uv'aga

:

1. osoba składająca ośrE'iadczenie obov'iązana jest clo zgodnegc z
starannego i zupełnego rlx,pelnienia kazdej z rubn'k

prarl,dą,

Ż. Jezeli poszczególne rubr1'lii nie znajdują 1't' konkretn}'m prą'padku
zastosorł'ania, naleą' *'pisać ..rrie dotYcz\'''.

3. oso}:a slłładającaośr'i'iadezenieobox'iązana jest okreśiićprą.nalezność
poszczególE}'ch s}i[adnikó*'majątkov1'ch, dochodórł'i zobort'iązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską rł'spólnościąm'ajątlrov'ą.
ośrł'iadczenieo stanie majątkov1'm do6'cą, ntajątku *' kraju i za granicą.

4.
5. Ośrł'iadczenieo stanie rnajątkox1'm obejmuje róv'nież
6,

pienięzne.
\Ą/ częściA ośrł'iadczeniazav'arte

v,ierą'teiności

są informacje jav,ne, w częściB zaś
informacje niejav'ne doĘ'czące adresu zamieszkania si<}adającego
ośrł'iadczenieoraz miejsca polozenia nieruchorności.
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ce zatrudni enia, stano \Ą'isięo lub funl<cj aJ

po zapoznarriu się z przepisami ustau1' z dnla B marca i 990r. o samorząd.zie gminnr'm
(Dz'U. z Ż00Ir. Nr 142. poz.l591 oraz z 2002t. Nl 23' poz.Ż2O, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984. Nr 153, poz.IŻ7I i Nr 214. poz.i806)' zgodnie z art.Ż b tej ustav1,ośrł'iadczam.,
ze posiadanr rł'clrodzące lł' skład rnałzeriskiej rą'spólności nrajątlrorvej iub stairorł'iące mój

rnajątek odrębnr'

:

I.

Zasob1' pienięane

-

środkipienięztre zgromadzone M/ rł,alucie polsliiej

na kwotę

:
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4' Inne nieruchomości :

o war1ości:

tytuł prawny

:

EI.
1' Posiadarn

udziały rłl spółkach handlorł.ych z udziałem gminnych osób prarłłrych
lub
przedsiębiorcóu', lv których uczesttiezątal<ie osob1, _ialeŻ\,
podać liczbę i emitenta

udziaĘ te stanorviąpakiet tł'ięliszy niŻ 10

Yo

udziilow w spółce : .......ll];....

Ztego Ę'lułu osiągnąłem (ęłam) w_roku ubiegł;rm dochód rł'rłrysokości
: ..'.1l)...
2. Posiad'am udziały w

udziałow: .'..1])
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.półk";r''hil1;*y;h
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Ztego t}.rufu osiągnąłern (ęłarrr) u'toku ubiegłvm dociród w \ł1i5gft6Eci
: .....a*

fi/.
1.

Posiadarn akcje w spółkaclr harrdlolłrych z udziałenr gnrinrr1,ch
osób prawryclr iub
przedsiębiorców, w}$rvchuczestniczątal'ie osoby:naleŻ1,podaó
liczbę iemitenta

2. Posiadanr alicie rł, ilrrr,ch sl;ó łkach harrdiorłn'clr _ neleŻy pociać liczbęi emitenta akcii
.
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Z{ego t1,tufu osirynąłem (ęłani) rłi ióku ubiegł5'm doclióc w \ĄT/sokości

v.

Nab)4ern (am) (nab1'ł rrrój małzonek, z v,ryŁączeleienr rnienia przrvrraleznego do jego
mająku odrębnego) od Skarbu Paristił'a, imej państ\Ąiowej osóby p'u*o'ą jednostlk
sanrorządu ter5'torialnego, iclr zrł'iązliórą' iub od konrunalrrej osob5, piarłłrej'nistępujące
nrienie, lcóre pod1egało^ zb5,9iy lł' dlodze przetargu _ naIez1 podac opis mienia__l batę
rrabycia. od

kogo'

..'-a--łe-
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\T.
1. Plorł'adzę działaInośćgospodar czą(ng1łŻ1' podac fonnę pla\Ą/ną i przednriot
działa7ności):'...''..'..{*#:{'

1
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Zavądzam dzlaŁalnością gospodarcząIubjesiem przedstaivicielem pełnomocnikiem
tai<iej działalności
tal.iej
dziaŁalności!na\ez1,
lnalez podać formę pra\Ą/na.i przedmiot działalności): .............'.
.
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osobiście ....-

v'spóirrie z inrr5łrri osobanri

Z tego t5'tułu osiągnąłerrr (ęłarrr) v' loku ubieałym dociiód lł' rłT,sokości

:

\ryI.

Vi spółkacir lrandlou1,ch (nazvła' siedziba spółici)

:

-

jestern człon-i<iern tady nadzorczej (od kied1,) : .':1l-........

-

jestem człon]<iem komisji rewi4yjrrej (od kiedy)

Ztego t;'tułu osiągnąłem (ęłam) rł' roku ubiegł1łndochód

u/ \ĄT'sokości

VIII.
Inne dochod;'
z podanier4
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IX.

Składniki rnienia ruclromego o rł'ar|ościporł1zej 10 000 złotyclr (rł'przypadku pojazdow

i0 000 ńoĘch, rł' tym zaes'ryntęte lced1ły i
y uĘielone (rł'obec kogo, rł' zrłriąz}<u z jakim
ń,tk/'tłlź
"""'3""'tr'

Porłyzsze oświadczenie sliładarn świadorrry(a), tz na podstalł,te aft.233 $

i

Kodeksu

karrrego zapodartie nieprarł'dr' lub zatajenie prarł'dy grozil<anpozbarł'ienia rł,'olności.
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(podpis)

