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1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, sŁarannego i zupełnego ldlpełnienia każdej z rrrbryk.
2. ,reże].i poszczagólne rubryki nie znajdują w konkretn1łn
prz1padku zastoaowąnia, należy wpisaó |tnie dotyczyt|.
3. ogoba ekładająca oświadazenie obowiązana jest oLreś]-ió

prz1mależnośćpos zczególnych składrrików maj ątkowyclr,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i najątku
objętego małżeńskąwspólaością najątkową.
4. oświadczenie o stanie uajątkorym dotyczy majątku w kraju i
za granieą.
5. oświadczenie o Etąnie najątkowyn obejuuje również

6.

wierzytelności pieniężne.
częściA oświadczenia zawarte są infonnacje jawne,
czqź€z B zaśinforuaĘe niejarne doĘrczące adresu
zaaieszkania składającego oświadczenie oraz niejsca
położenianierrrchouości .
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorządzie grminnym (Dz. U. z 2001' r. Nr 142' poz. 759I oraz
2002 t. Nr 23, poz.220, Ńr 62, poz.55B, Nr 113, poz. 98ĄI
Nr 153, poz. 1211- i Nr 214t poz. 1806), zgodnJ-e z art. 24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności najątkowej lub stanowiące mój majątek
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Zasoby pieniężne:
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tytuł prawny:
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1. Posiadam udziały w spółkach hand]-owych z udzia1em gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - naieży podać,Iicvbę i emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10t udziałów
spółce:
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z teqo tyEułu osiągnąłen(ęŁam) w roku uJrieg}yn dochód

wysokoścj-:

w

2. Posiadam udziały w innych spółkach handIowych - należy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

w

wysokości:

rv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gninnych
osób prawnych 1ub przedsiębiorcÓw, w których uczestniczą

akcje te stanowią pakiet większy niż

10ts

akcji w spóŁce:

Z tego tytułu osiągną}en(ęłam) w roku ubiegłym dochód
wysokości:

w

z. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać

wysokości:

v.

Nabyłern(am) (nabył mój małżonek.z wyŁączeniem mj_enia
przynaleznego do jego najątku odrębneqo) od Skarbu Państwa.
innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków fub od komunalnej osoby prawnej
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następujące mi_eni€/ ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu -

vr.

działa]nośćgospodaxczą (należy podać formę prawną
przedmiot
i
działalności):

1. Prowadzę
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- wspólnie z innymi osobami
)

Z teqo tytułu osiągnąłen(ęłan)w roku ubiegł1an przychód
i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

- wspólnie z inn1rmi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości:

\rII.
W spółkach handlowych (nazwa, sieĘzba spółki):
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"a?4'ę..
zarządu (od kiddy) : .Ó. . . . . .
- jestem członkiem

.

derź7c{ąr.

- jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z Eega tytułu osj-ągnąłem{ęłam)w roku ubiegłytn dochód
w wysokości:
VTII.
Inne dochody osiągrane z tytułu zatrudnienia lub innej
dzj-ała]-nościzarobkowej 1ub zajęÓ, z podaniem kwot uzyskiwanych
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iązania pieniężne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym
zaciągn5-ęte kredyty i pożyczkt oraz warunki, na jak1ch zostały
udzielone (wobec kogo, w^zyliązku z 1akym zQarzeniem, w jakiej
wysokości):
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