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Uwaga: 
(miejscowość)

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana j",t{ ao zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać,'nie dotvczv,'.
3. osoba sk.|adaiąca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przynależność poszczegó|nych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małieńską wspó|nością

-tgiąllqwn.4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pienięźne.
6. W łęści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania sk|adającego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z f0L7 r,
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład nratżeńskiej
wspólności majqtkowej |ub stanowiqce mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziaty w spółkach handlowYch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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udziaĘ te stanowiq pakiet większy niż

Ztegotytułuosiagnałem(ęłarp)wroku,ybieęłvmdoc|;ródwwysokości:..',"{*,(.'.''t,.'uł;lio.*'Ą.

tv.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w których uczestnicz3 

" 
."n'",./,,i'#/,,,,L na|eży podać liczbę i emitenta akcji:
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V.
Nabyłem{am) (nabył mój małżonek, z vtyłqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytorialnego, ich
zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropołitalnego następujące mienie, które podlegało
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takiej działalności



lx.
Składniki mienia ruchomego o war:tości powyżej 10 000 złoĘch (w pnypadku pojazdów mechanicznych
na|eży podać markę, model i rok produkcji}: '..................''''.i..'..........

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wYsokości):
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a} , iz na podstawie art. 233 $"1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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