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e obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
ia kazdej z rubryk.
znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać''nie dotYczY''.

3. Osoba sktadająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnościąmajątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.

6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca potożenia
nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z f0OIr. Nr 142,poz.I59Ioraz z 200fr. Nr 23, poz.ZAO,Nr 62, poz. 558, Nr 113,po2.984,Nr 153,
poz.I271i Nr 214, poz.1806),zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,ze posiadamwchodzące
w skład małzeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środkipieniężnezgromadzonew walucie obcej:
- paplery wartosclowe:
na kwotę:
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w.roku ubiegłym
Ztego tytutu osiągnąłem(ęłBm)
- przychó{ i dochód w wysokości:
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4. hne nieruchomości:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałemgminnych osób prawnych lub

,/l
udziały te stanowiąpakiet większy nii l)vo udziałów w spółce:
w roku ubiegłymdochód w wysokości:.........'..
Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłymdochód w wysokości:............
Ztego tytułuosiągnąłem(ętam)
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IV.
1. Posiadamakcje w spótkachhandlowychzudziałemgmirrnychosób prawnych lub

akcje te stanowiąpakiet większy niŻl}vo akcji w spółce:
w roku ubiegłymdochód w wysokości:'...........
Ztego tytutuosiągnąłem(ęłam)

v.
Nabyłem(am) ( nabył mój ma|Żonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie' które podlegało
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\T.
gospodarczą(naleŻypodaćfol-ę prawnąi przedmiot działalności)
1. Prowadzę działalnośó
:
- osobiście
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- wspólnie z tn41mi osobami
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:...'.'.......
Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam)
gospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
2. Zaruądzam dział.aInością
(należypodaó formę prawną i przedmio,tdziałalności):
.............
działalnoścl'
- osobiście
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wspólnie z innymi osobami
w roku ubiegłymdochód w wysokości:...'......".
Ztego tytułuosiągnątem(ęłam)

VII.

jestem cztonkiem zarządu ( od kiedy ):
-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):

w roku ubiegłymdochód w wysokości:..........".
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)

VIII.
Irrrre dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub irnej działalności zarobkowej lub zajęÓ,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytufu:

rx.

x.
Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zactryntęte kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzetiem' w jakiej

