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1. osoba składająca oświadczenie obowiąz a jest do zgodnego Z pmwdą,
starannego i zupełnego v1pełnienia każej z rubrfk.
2,- JeżŁl| poszczŁEó]ne rubrykj nie znajdują w konketnym przypadku

zastosowania, należry wpisać "nie doryczy"_
3, osoba §kładająca oświadczenie obowiązam je§t okeślićprz}naleatośó
poszczególnych składników majątkow]rcn, dochodów i zobowiązań do najątku
odrębnego i majątku objęiego nałź€ńską wspó]nością najątkowę.
4. oświadczenie o slanie majątkowym dotyczy majątla w }.źju i a
ię,
5. oświadczenie o st nie najątkow}m obejnuje również wi€rz}telności

8r

6, W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, częściB zrś

infomacje njejawne dotycząc€ adresu zamieszkania składającego oświadczenie
oraz miejsca położnia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z Pźepisahi ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sańorządżi€
gminnym (DZ, U. z 2001 r.Nl I42, poz.l59l ofuz z2002 r, Nr 23, poz, 220, Nr
62, poz, 558,N. 113,Poz, 984,Nr 153,poż, l2'1l iNl z14, poz. t806), z8odnie
z art, 24h tej ustaly oświadczam, że posiadm wchodzące w skład małzeń§ki€j
wspólności majątkowej lub stanowiące mój najątek odĘbny:
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1. Posiadam udziary w spółkach handlowych z udziałem 8mimych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby , naiezy
podać liczbę i emireda udziałów:
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udziały re §tanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce:
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2. Posiadan udziĄ w innych spółkach handlowych - naleł podać liczbę i
em,lerls Lolio oq :,,,,,,,,,,, l,.
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Z te8o §lułx o§iągnąłem(ęłam) w roku ubie8łym dochód w §f,sokości:
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Po§iadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
p.aMych lub przedsiębiorców, w kiórych ucze§tniczą takie osoby - ńalezy

l,

podać liczbę i emirenta akcji:
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Z lego q4ułu o§iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłn dochód w wysokości:
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Z iego q4ułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem nienia przynaleaego do
jego majątku odrębnego) od skarbu Pańslwa, innej pńsrwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytoria]nego. ich Niązków lub od komunalnej o§oby
prawnej na§tępujące mienie, kóre podlegało zbyciu w drodze prz€targu nalezy podać opis mieĘia i datę nabycia, od ko8o:
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Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam)w roku
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Inne dochody osiągane z Ą4ułu utrudnienia lub innej działalnościarobkowej
lub zajęć, z podmiem kwot uzyskiwanych z kaZdego 6aułx:
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składniki mienia ruchon€go

lojżdów

o wańości po§fżej 10,000 złotych (w

mecbanicznych należy podaó markę, model

i

rok

prłpadku
produkcji):

X,
Zobowiązania pienięrne o wańości powyżej 10,000 złotych, w t}m zacią8nięte
ked)ły i pozyozki oraz wajunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
związlol z jakim zdarzeniem, w jakiej łysokości):
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cZĘśćB

Powyż§ze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podsńwie ań, 233 § l
Kod€ksu kame8o za podanie niepEwdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności,
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