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1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdei z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać..nie dotvczvi.
3. osoba składaiqca oświadczenie obowiązana jest określić prryna|eżność poszczegó|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspótnością
rirciqrnuwE.

4. oświadczgnie o stani€ majątkorłrym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowyrn obejmuie również wierzytelnośei pienĘne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresg

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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I tt ieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym {Dz' U. z2o77 r.
poz. 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej
wspó|nośei maja-tkowej lub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzlatem gmlnnr7ch osób prawnych lub przedsiębicrców,

w których uczestnicz4 takie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:
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Z tego t.ytutu osiqgnqtem{ęłam) w roku ubieglym dochód ur u.lysokości. ,,,'il*(.., ćI CIYL/ I!|(,y',,-'/ /

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczq takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:
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v.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wyfqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego}

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, .jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub zw|qzku metropolita|nego następujqce mienie, które podlegało

zbvciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działalność gospodarczq {należy podać formę prawną i przedmiot działaIności): ...''.....'..........
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
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x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyzej 10 o00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki araz
warunki, na jakich zostaty udzie|one {wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,.....
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Powyzsze oŚW|adczen.e skiadam Świadomy(a}, |z na podstaw|e art, z33 5 1 Kodei<su karnego za podanle

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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