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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dofvczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązan^ jest określić prrynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałzeńskąwspólnościąmajątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia,stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
zf00lr. Nr 142,poz.l59Ioraz 22002r.Nr 23, po2.220,Nr 62, poz. 558,Nr 113,po2.984,Nr 153,
poz.I271i Nr 214, poz'l806)' zgodnie zart,24h tej ustawy oświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
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na kwotę:
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l . Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałemgminnych osób prawnych lub

udziaŁyte stanowiąpakiet większy niŻ |0oń udziałów w spółce:
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
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w rokuubiegłymdochódw wysokości:
Ztego tytufuosiągnątem(ęłam)

Iv.

1. Posiadamakcje w spółkachhandlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby _ naleŻypodaćliczbę i emitentaakcji:
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akcje te stanowiąpakiet większy niŻ 10%akcji w spółce:
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Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym

akcje w rnnyc
innych spółkachhaqdlowych . na|eŻypodaćliczbę i emitentaakcji:.....
Hoslaoam aKcJe
2. Posiadam
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Nabytem(am) ( nabył moj małzonek' z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytońalnego,ich zwiąpków lub od komunalnejosoby prawnejnastępującemienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu_ na|eŻypodaćopis mienia i datęnabycia, od kogo :
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gospodarczą(na\ezypodać fo.mę prawnąi przedmiot działalności)
1. Prowadzędziałalność
:

- osobiście
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w roku ubiegłymprzychód i dochód * *y.ot.os;i. .N.)E....-Ę)IY(:7
Ztegotytttfuosiągnąłem(ęłam)
jestem przedstawicielÓmpełnomocnikiemtakiej
2.Zarządzan działalnościągospodarcząlub
(na|eżypodać formę prawnąi przedmiot działalności):
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lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

x.
Zobovńęania pienięzne o wartościpowyżej 10 000 zł.otych,w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
orźVwanrnki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakirn zdarzeniem, w jakiej

wysokości):
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Miejsce położenianieruchomościwymienionych w punkcie II częściA ( adres):
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy (a), tŻ na podstawtę art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

i,ię.qI..In.a'g....{}
v,
'99.;?0ło
( miejscowośc,data )

