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Uwaga:

składająca oświadczenie obowiążana jest do z8odn€go z prawdą,
srMme8o i npełneao wypełnienia kazdej z rubryk,
2, Jeż€]i poszczegó]ne ,ubiyki nie aajdu.ją w konłretnym pź}padku
zastosowania, należy ł?isać "nie doryczy".
3, osoba §kładająca oświadczenie obowiązana jeŃ okJ€ślić przynależność
poszczgó]nych składników majątkowych, dochodów i żobowiązań do ma.jątku
odĘbnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością mająrkową.
4, oświadczenie o §tanie majątkowym doryczy majątku w kaju i za eranjcą,
5, oświadczenieo stanie majątkołym obejmuje również wierz),1€lności

t, osoba

6, W częściA oświadczenia zawańe §ą infonnacje jawne, częściB zaś
informacje niejawne dorycące adre§u zmieszkania składającego oświadczenie
oraz mieisca położenia nieruchomości.
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Po zapoznaniu §ię z przepismi ust9wy z dnia
gminnym (Dz, U, z 200l r, Nr l42,poz,l59l onz 22002 r, Nr 23, poz, 220, Nr
62, poz. 558, Nr ] ]3. poz. 984, Nr l53, poz, 127l i N.2t4, poz, l80ó), zgodnie
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi€głym przychód i dochód w
wvsokości: ..rY:.L,-..L),§\r:
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1, Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałen 8mimych osób
p.awnych lub przedsiębiorców, w klórych uczestniczą lakie osoby , naLezy
podać liczbę i enit€nla udziałów|

Xśr,..&Ęw1
udziały i€ stanowją pakiet większy niż l0% udziałów w spółce:
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Z lego T},lufu osiągnqIem(9l*; -.łutdi"g5. ao.nód w wysokosci.
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2, Posiadam udżiaływ innych spółkach handlowych
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Z tego

Mułu osiągn4łem(ęłm) w roku ubiegłym dochód w w}sokości:
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Posiadam akcje w spółkach hmdlowych z udziałen gninnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie ośoby - należy
podaó liczbę i enitenta akcii:
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akcie te Ńanowią pakier większy niż l0% akcjiw spółce:

Z tego

tlułu osią8nąłem(ęłm) w

M.'

2, Posiadam

roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Z tego t]tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegbm dochód w wysokości:

NabyłemGm) (nabył mój małżon€k, z wyłączeniem mienia przynaleaego do
jego majątku odrębn€go) od Skarbu Państwa, ;nn€j pńslwow€j osoby praMej,
jednostek samorządu ter}torialnego, ich związków lub od komuna]nej osoby
praMej naśępującemienie, które podle8ało zbyciu w drodre pletaĘlr należry podać opis mienia i datę nabycia, od kogo|
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Prowadżę dżiałalnośógospodarcżq (nalery podać fonnę praMą i przedmiot
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jestem czlonkiem rady nadzolczej
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lme dochody osią8me z §aułu zat.udnienia

Iub innej działalnościzrrobkowej

lub zajęć. z podaniem kwot ury§kiwanych z kedego

tlułu:
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składniki mienia ruchonego o wańości powyżej 10,000 złotych (w przypadku

pojazdów mechanicznych należy podać marĘ, model

i

rok prcdukcji)|
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Zobowiązania pienięhe o wartości powyżej 10,000 złoiych, w rym zaciągnięte
keĄ! i połczki omz warunki. na jakich zostały udzielone (wobe. kogo, w
związku zjakim zdarżeniem, w iakiei ł]sokości):
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CZĘŚC B
sk}adaiacei oświadczenić:

Powyżsże oświadczede składam świadomy(a), iż na podstawie afi. 23] § l
Kodek§u kame8o 2a podeie nieprawdy ]ub zatajenie prawdy grożi kara
pozbawienia wolności,

h_.,*n*l. "...38,ę9., :,p,r{
(miejscowość, data)

(podpis)

