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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
izuPełnego wyPełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znĄdują w konkletnym przypadku zastosowania,
należy wpisać ,.nie dowczv''

3' osobi sxłaoająca oswiadczenie obowiązana iest określić przynależnoś'ó
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierŻytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

nieiawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce
położenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niŹej

po zapoznaniu się z pŻepisami ustavyy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2oo1r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2oo2r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271i Nr 214, poz' 1806), zgodnie z arŁ 24h te.j ustawy oświadczam, Że posiadam Wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowe.i lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziały w spÓłkach h a nd lculyci! -:-E'dŹfałem gminnych osób prawnych lub
prz edsiębiofcÓW, W ktÓrych Uczestniczą takie psoby - naleŻy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓW:

Z tego tytułu osią! nąłem(ęłam) w rcku ubiegłym dochód w wysokości:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub



Z tego tytułU osią9nąłem(ęlam)W rokU Ubiegłyn'dochÓd w Wysokości: ''ł'''i' '. '- 
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vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

-Jt;i;; ;;' r;ą ;-L.];;r ;:Ą'b;:;i' : ić'o :r .

składniki mienia ruchomego o wańośbi ' poŃyżej '1o ooo złotycń ( w pżVpjar<u "póiazilow
mechanicznych na|eŻy podaĆ markę, model i rok produkcji):
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X.
Zobowiązania pienięŻne o wańości powyŻej 10 o00 złotych, W tym zaciąlnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim zdazeniem, W jakiej wysokości):



Powyższe oświadczenie składarn śViadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pravdy grozi kara pozbawienia wolności.


