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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 znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy Wpisać ..nie dotvczv''

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoś'ć
poszczególnych składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do mająthu
odrębnego i majątku objętego małŹeńską wspólnością majątkową.

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

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce
położenia nieruchomości.
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po'zapoŻnaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z Z0O2r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. SSB, Nr 113, poz.-984, Nr 1S3,
poz. 1271i Nr 214, poz. 1806), zgodn|e z arL 24h tej ustawy ośWiadczam, Że posiadam Wchodzące W
sklad maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienięŻne:
_ środki pienięŻne zgrom
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i dochÓd W Wysokości:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w Wysokości: '.,,../)'tl'....'(19:,. 
"ł.:.'..//
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1. Posiadam akc'|e w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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akcje.ie stańolvią pakiet większy niż 1o% akcji w spółce:

Z tego tyfułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ naleŻy podac liczbę iemitenta akc.ji: '...........

Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z wyłąćzeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu PańStwa, innej pańsMowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego' ich
związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre podlegało zbyciu w drodze
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1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (nalezy podac formę prawną i prz edmiot działalności):



2. zarządzarf, działalnoŚcią gospodarczą lUb jest przedstawicielem' pełnomocnikiem lakiej
działalności (naleŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

Z tego \rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W wysokoŚci: .................'

Zobowiązania pienięŻne o wartości powyŻej 10 000 złotych' W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim zdarŻeniem, w jakiej wysokości):
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