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Urł'aga:

1. osoba składająca ośv'iadczenie obov,iązana jest do zgodnego z
starannego i zupełnego rł,ypełnienia każdej z rubry,ft.

prawdą,

Ż. Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn1,6 prą,padku

naleĘ rł,pisać *nie d ot\'czYll.
3. osoba składająca ośu'iadczenieobou'iązana jest określićprzynależność
zastosolt' an ia,

poszczegóIn;'eh składnikórł'majątkovych, dochodórł,i zobov,iąziń
do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską rł'spólnościąmajątko*,ą.
oświadczenie o stanie majątkov'}'m do6'gą, majątku v'traju i za granieą.

4.
5. ośv'iadczenie o stanie majątkowym obejmuje rórł,nież u,Ierzytelności
pieniężne.

6. W częściA ośN'iadczenia za$'arte są informacje jarł,ne, v, ezęściB zaś
informacje niejawne doĘvczące adresu zamieszkania sńadającego
ośrł'iadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

(miej s ce zatrudnieni{( stano rł'i sko I ub funkcj a)

po Zapoznaniu się z ptzepisami ustarły z dnta 8 malca 1990r' o samorządzie gminnym
(Dz.u. z 2007r. Nr 142, poz.r59r oraz z 20a2r. Nr 23, poz.22a, Nr 62, poz.55g, Nr 113,
poz'984, Nr 153, poz.IŻ7I i Nr 2i4' poz.1806), zgodnie z art.Ż4htej ustawy ośu,iadczam,
ze posiadam wcirodzące rł'składmałzeńsi<iej wspólności majątkolł'ój lub sianowiące
mój

majątek odrębrry
I.
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1' Posiadam akcje

w spółkacir lrandlowych z
gminnych osób prawnych iub
.u.dziaŁem
przedsiębiorcóry, vy których uczestniczatakie
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v.

Nabyłem (am) (nab14 mój małzonek, z u1'łapzeniem
nrienia przynaleŻnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej paristwowej
osoby prawnej, jednostek
samorządu tery'torialnego' icir związkow lub
oó komunalnej osoby prarłłrejnastępujące
mienie, które podiegflo z\yc;,u rł' drod., prr"tur[r--_^^ła"Ls,
poćui opir_ili"r'ia
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku uuiegł;,m
|. łv"ioai dochód w rł1,sokości
:

'l''L :^-l2, Zarzadzam
Zarządzam działa\noscią
działn|nłlćniqgospodarczą
c^o^^ńa*n-^ iub
jestem p.r"Jriu*,iciejem pełnomocni]':""'' "
takiej dziaŁalności (nalezy potać formę
przedmio,

|rawnąi

\TI.
W spółkach handlorłych (nazw a,siedziba
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Inne dochody osiągane

z tylułu zatrudntenia
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zkaŻdega tytułu:

IX.
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotycl.- (w przi,padku pojazdów
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złotych, w tym zacirynięte kredyty i
(wobec kogo, w związku z jakim

PouyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie art.233 g 1 Kodeksu
kanrego zapodanie nieprawdy lub zatajente prawdy grozi kar a pozbawienia wolności.
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