OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotyczv''.
poszczególnych
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreśIićprzyna|eż.ność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
ó. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania sk|adającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym (Dz.U.
22001r.Nr 142,poz.l59lorazz2002r. Nr 23, po2.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113,po2.984,
Nr 153,
poz.1271i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,ze posiadamwchodzące
w składmałzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącemój majątek odrębny:

I.
Zasobypieniężne:
- Środki pieniężnezgromadzonew walucie

;ilr.i;;;i;il;g;;;;i;;;;
; ;;i;";"
;;;j,'!,::,,,ii ai;:::til::::;

. na kwote:

.............'"..:.
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tyfułprawny:.....'........
Ztego tyfułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:............
4. Inne nieruchomości:
n
powierzchnia:.............
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o wartości:
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1. Posiadam udziaływ spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
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udziaĘ te stanowiąpakietwiększy niŻ |0% udziałóww spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochodw wysokości:..''.'.......
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_na|eŻy
podaćliczbęi emitęnta
udziałów:
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Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokriubie!łymdochódw wysokości:
..........'.'
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l' Posiadam akcje w spółkachhandlowychzudziałem gmirurychosób prawnych lub

akcje te stanowiąpakietwiększy niŻ1r0ońakcji w spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

2.

v.
Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek' z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodzęprzetargu- na|eŻypodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo : ....''......'...
t
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vI.
1. Prowadzę działalność
gospo{arczą(naleiy podaćformę prawną i przedmiot działalnoŚci):
. osobiście

.............:........i............

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tyfufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:.............
gospodałcząlub jestem przedstawicielĆm pełnomocnikiem takiej
2. Zarządzarrt działa|nością
(nalezy
podaćfprmęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
.............

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłarn)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
''...........

VII.
W spółkachhandlowych(nazwa,siedzibaspołki;: ...'.).i.I.ł....'..}!'..|.'..1.'*.li.:.i............

j;'...''........"'........'.................".
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jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

VIil.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 zł.otych(w przypadku pojazdów
podaó markę'model i rok produkcji):
mechanicznychna|eŻy
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x.
w tym zaciryniętekredyty i poŻyczki
Zobowią4aniapieniężneo wartościpowyżej10 000 zł.otych,
oraz warunki,na jakich zostałyudzielone(wobeckogo, w związku z jakim zdarzeniem,w jakiej
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CZĘŚC B

Powyżzszeoświadczenie składam świadomy (a), iż' na podstawie art,233 1 Kodeksu karnego
$
za podanienieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
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