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:

1. osoba składająca oświadczenie obov'iązana jest do zgodnego z
starannego i zupełnego v,;'pełnienia każdej z rubr1,k.

prawdą,

Ż. Jezeli poszezególne rubryki nie znajdują l1r konkretn;'m prą,padku

3.

naleĘ rł'pisać ". nie d otvcz\'''.
osoba skladająca ośv'iadczenie obowiązana jest określićprrynależność
poszczególnych składnikóu'rnajątkov'5'ch, dochodórł,i zobowiązań do majątku

uastoso\ł' &nia,

odrębnego i majątku objętego malzeńską wspólnością majątkorł,ą.

4. ośx'iadczenie o stanie majątkow5'm dofcą'majątku w kraju iza granieą.
5. oświadczenie o stanie majątkorłym obejmuje róv'nież wierrytelnoŚci
pieniężne.

6. W częściA ośrł'iadczeniazau'aYte są informacje jav.neo *' częściB zaś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
ośrł'iadczenieoraz miejsca połoźenianieruchomości.
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funl<cj a)

po Zapoznaniu się z przepisami ustau1, z dnia 8 rnarca 1990r. o samorządzie gmirrnym
(Dz.U. z2a0lr. Nr 142, poz.I59l orzZ20a2r. Nr 23, poz.Ż20, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, paz.IŻ7I i Nr 214. poz'1806). zgodnie z art.2{h tej ustarłry oświadczam,
ze posiadam wclrodzące rł, slcład małzeńskiej wspóiności majaJkowej lub stanowiące mój
majątek odrębrry
I.
Zasob1' pienięzne

:

:
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powierzchnia:

''......'(.9.9'-.1fI(.Ś.- al

?a-<ezvłC:
o fu4 3co ą
..... ............,.....:.,.

o wartości

III.
1' Posiadam udziały w spółkach handlowych.z.udziałem
gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któryclr uczestniczątakie osoby _i'u|"zypodac
ltczbęi emitenta

udziałow: .......

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowycr' _
nui.zy podaó

udziałów:

'iczbęl

.*it.''t"

ry.
1.

Posiadam al<cje rł' spółkach lrandlowychzudziałem
gminnych osób prawrych iub
przedsiębi orców, w których uczestntczątakie
o soby _ naleŻy podać liczbę i emitenta

akcji:

V.
Nabyłem (am) (nab1'ł moj małŻonek, z \ĄT,łączeniem
mienia Prz5l1ą1"rrego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
inlrej paristwowej osoby prarłnej, jednosteii
samorządu ter)torialnego, iclr zlriązkow iub
oó komunalnej osob5, prawnej następujące
mienie, lcóre podlegała zbyciu w drod." pr."tur[i'_'ńt"zv
poiuć

"plr^ili*ia

zi",e"ryri";;iągili;i;ilj;;;b;;ółń;;;ńil;-"y,"h;;i
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datę
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ł/ ae

lub zajęc,
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IX.

Składniki mienia ruchorrrego o wartościpovĘ/Zej 10 000 złotyclr
(w przypadku pojazdow
mechaniczny ch naleŻy p o dać markę, model i rok produkcji)
: ....'......'

X.

Zobowiązania pienięzne o wartościporłyzej 10 000 zŁotych,
W tym zaciąnięte kredyty i
poŻ1,czki oraz warunki, na .jakich zostaŁy udzielone (wobec
kogo, w związku jalim

z

Powyzsze oś\^'iadczenieskładam świadomy(a), iz na podstawie
art.233
karnego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kar a pozbawienia $

j
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Kodeksu
wolno ści.
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