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(miejscowość)

IJwaga:.
1" ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. seteti po*'."*gtlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

. na|eżry wpisać,.nię dqtYgzyo'.

3, osoba sruaaująca xwiadczenie abowiązana jest określić przyna|eżność

pwzezegó|nych ukt"doil.ó* młlg$owych, dochodów i zobowiązań do majątku

o d rębne go i m aj ątku obj ęte go małźtefiską lvspólnośc i4 majątkow ą.

4, oświadeienie o-slanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza gr*nicą"

5, oświadezenie o stanie majątkowyrn obejmu je równieiwierrytelności pieniężne.

i. W części A ośtviadc zenia ztwatte są informacje jawne, w częśei B zaś informacje

niejawne dłĘczące adresu zamieszkania składa jąeega oświadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.

CZĘŚC 
^

. : , (imiona i nazwisko oraznazwisko lodowe)

urodzony (a) ..,...,,,.,.,

(miej sce zatrudntenia, stanowisko lub funkcj a)

pa zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca I99a r' o samotządzie gminnym

(Dz,U' z f02f i. pó,, ś591, zgadnie z art,24h tej ustawy oświadczam, Że pasiadam

wchodz4ce w skład małzeisktejwipolności majątkowej lub stanowiącemój maj4tek odrębny:
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Zasaby pienięfne:
- środki ptćnięzne zgromadzone w walucie polskiej:

. środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:

. papiery wartościowe: ,,.,'.,,,.,,,,

na kwotę



śł



f . Posiadam akcje w innych spółkach handlowych_ na\eŻy podać Liczbę i emitenta akcji:

Ztego tytułu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''.....'.....

V.
Nabyłem(am) (nabył maj małzonek, z wrył.4czentem mienia przynaleŻnego do jego maj4tku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorz4drt

terytorialnego, ich z:wlązkow, komunalnej osoby prawnej |ub zwi4zku metropolitalnego
następtrjące mienie, któr.e podlegał.o zbyclu w drodze przetargu _ naleiy podać opis mienia
i datę nabycta, od kogo:

VI.
1', Prawadzę działaLnaśó gospodarczą (naIezy podać formę prav,mą i przedmiot działalności):

Ztego tytułu ast4gn$em (ętam) w roku ubiegĘm ptzychod i dochód w wysokości:
..,,,, '.,....,.,.łl.,,.'....'..... '...,.

f' Zarząózam dział'a\naści4 gospodarczą |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej dziaŁalnaści (naleĘ podac formę prav'/nq t przedmiat óział.a|naści): ''.....'....-.....'...

- jestem ez.łonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułrr osiągnąłem (ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości', '''....:,;,,.,,.,,.,,..,ij,...i*ł|



N,
Zobowiązante pięfl1ęine o wartaści pawyżej 10.000 zŁotych, w tym zaciągrltęte kredyty

i pazyczkt affiz warLłlki, ta jakicb zostaŁy udzidtane (wobec kogo, w zuliązlr.u z jaktm

zdarzeniem, w iakiej wysokości) :,.',.,,.,,.,...,
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Paryfsze aś:wiadezenie składam świadomy (a), ii na podstawię art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za p o danie ni eprawdy 1tlb zataj erri e pr awdy gr a zi kalz p o zbawi eni a wo 1no ś ci

.,.;::::..:j:: .: ''ł,:z-i'łł.... .. , ,' ..|;. '-, ..::;'..;i... ::.

(podpis)


