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Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenieobowiązilna jest do zgodnego z prawdą,

starannego

i zupełnego wypelnienia każdej z rubrylc

Ż. Jeżeli poszczególne rubryki
wpisać''nie dotYczy''.

nie znajdują w konkretnym przrypadku zastosowaniao należy

3.

Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W

częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

CzĘŚĆ A

(

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z ónta 8 marca 1990r. o samorządzie gminn;mr (Dz.U.
z200tr. Nr 142,poz.l59l orazz200Żr. Nr 23, poz.220, Nr ó2, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.lL7l i Nr 214' poz.1806), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiąpe mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięzne:
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- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery
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3. Gospodarstwo rolnę:

rodzajgospodarstw.a:........".......powie.lzchnia:............."
o wartości:

tytuł prawny:
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Ztegotyt& osiągn{em(ęłxn) *..ht;bi;głym
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prrychod 1 dochÓd w rĘ'sok*ści:"'-""""'-'""""'

4.

III.

Z tego t}tufu osiągnąłem{ęłam} w roku r$ieg}ym dochód w wyso|qści ..;...-?r...'

,/
IV.
1.

Posiadam akcje w społkachhandlowych z udziałem gminnych osób prawnycb lub
przedsiębior.ó*, w których uczestrriczątakie osoby _ rlalezy podać liczbę i emitęnta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy ttiz 10% akcji w spółce:
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v.
Nabyłem(am) ( nabył mój małżoneĘz wyłączeniem misnia przytwleimego do jego majątku
odrębnego) od Skmbu Parństwą inoej państwowej osoby prawnej, jednostek samo@u
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyehłw drodze pzetargu _ łależypodać opis mienia i datę nabycią od kogo : .............'..

YI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą(naleł podac formę prawnąi przedmiot działalności):
osobiście

_

- wspolnie z innymi osobalni

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłpn przychód i dochód w wysokości: ......................
Ż. Zaądzattdziałalnościągospodmcząlubjestem przedstawicięlęm pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
- osobiście

Z tsgo tyfułu osiągn{em(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
W spółkachhandlowych (nazwą siedziba spółki

_

jostem

cźoŃiem

):

zarządtl ( od kiedy ):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

'::ŻZtego tytt]łu osiągnąłem(ęłan)w roku ubiegłym docbód w wysokości:

vln.

IX.
*kłg.dniki
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