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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prałvdą, starannego

i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,

. naleĘ wpisać ..nie dofyczy'],
3. osoba składająca oświadczęnie łbo,wiązana jest określić przyna|efao{i

poszczególnych slrładników m4j.ątkowych, dochodów i zabowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkaw4,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy rnajątku w kraju i'za granieą,

5. oświarlczenie o stanie majątko.tvyrn obejmuje również vłierzytelnośei pieniężne.

6. W części A oświadczęnia zawartę są informaeje jawne, w częśei B zaś informaeje
niejawne daĘczące adręsu zamisszkania składającego ośrviadczenie graz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

pO zapaz$aniu się z ptzepisami ustawy z dnta 8 marea 199a t, o samoruądzte gminnym
(Dz.tJ' z 202f t, poz. 559), zgodnie z art, f4h tej ustawy oświadęzam, Że pasiadarrt
wchodzące w skład małŹeńskiej wspó1ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
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t1tuł prawny:
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o waftości:
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{il.
1' Posiadam udzlaty w społkach hand1owych z udziałem gminnyeh osób prawnyęh lub

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby * na1eŻy podać Ltczbę i ęmitęnta

udziaty te stanowią pakiet większy niŻ l0 0ń udział.ów w spótce:

Ztego tytułu osi4gn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

f. _ naleŻy podac Iiczbę i ęmitęnta

Ztego tytułrr osiągnąłem (ętam) w roku ubiegtym dochóĆw



IIv.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z v,ł-yłączentem mięnia ptzyta\eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jcdnostek samorządrr

ter.1toriainego, ich zwtązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następuj4ce mięnię, które podlegało zbyetu w drodzę ptzetwgu - na\eŻy podać opis mienia
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. wspólnie z innymi osobami

Ztego t1tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegtym ptzychódi doęhÓd w wysokości:

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ł.tułu osiągnątem (ęłam) w rokrr ubiegłym dochód w wysokości; ...','.''.,''

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

. jestem członkiem tady nadzotczą (od kiedy);

- jestem czł"ottktęm komisji rcwizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułu osiągnąłem (ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'''....''..'"...'.",{a,..,
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x.
Zobowiqzanta pienięŻne o wartości powyzej 10.000 zł.otych, w tym zaetqgnięte kedyty

t pozyczki oraz warunki, na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w zwt4zku z jaktm

zdatzęnięm, w j akiej wysokości) : ..'..'..'..''.''
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻna podstawte art.f3-? $ 1 Kodeksu kamego

za p o danie ni eprawdy 1ub zataj eni e prawdy gt ozi kar a p o zb awienia wo lno śc i

(podpis)
(miejscowoŚó, data)


