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oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują
w konkretnym przypadku zastosowania,
wpisać ,,nie dotvczY,,'
olo'"ii'.i" Jest określićprzynależnośćnaleźy
poszczególnych sktadników
dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i ń.iątłu objętego małżeńską

3' osoba skladająca oświadczenie

l""juli:il:'

wspólnością

4. oświadczenie o stanie majątkowym
dotyczy majątku w kraJu
5'

i za granicą'
oświadczenle o stanie majątkowym oo";'u;u
ńwniei wierzytelności pieniężne.
6' W częściA oświadczenia zawarte są inrormac;e
jawne, w części B..jiiro.n.,..;u
niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie
o.u, .,.,iu.,r., położenianieruchomości.
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funkcja)
po zapoznaniu się z pnepisami
ust awy z dnia 8 nrarca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz. U' z2077 r
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub sta nowiące
mój majątek odrębny:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..........
o wartości:
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powierzchnia:

o
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rodzaj zabudowy: ................
tytul prawny:
Z tego tytułU osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości
4. lnne nieruchorności:
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1' Posiadarn udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbt i emiienta
udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód W
Wyso

il.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handl owvch

Z tego

-

na

udziałów:

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

/l/l'a dĘł7"?

tv.

1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
lub przedsiębiorców,
w

których uczestniczą takie osoby -

należy podać liczbę i

olicjc tc sturlrrwią pakiet wlększy nlż L)%akc1t w
Z tego tytUłu

osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

Z tego

-

tfułtl osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym d ochód

w wvsokośc

ń"

dptŻ

emitenta

akcji:
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V.

Nabyiem(am) (nabył mój małżonek, z Wytączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

vt.
L' Prowadzę dziatalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

- osobiście .......
-

wspóInie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
7.7arządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..

- osobiście'
- wspólnie
Z tego

z innymi osobami

tr

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

/(,b

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy)r
_

....,

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysok

vilt.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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tx.

Składniki mienia ruchomego o waftościpowyżej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i r?k
kcji)
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości); ,.'...
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czĘśćB
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..

2.
3.

4.

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego
za podanie
s
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(podpis)

