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iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują \ł konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotyczY''.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu
nieruchomości.

zamieszkania

składającego oświadczenie otaz miejsca

położenia
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( miejscezaEudnienia,
stanowisko
lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminrrym (Dz.U.
z 2OOIr.Nr 142,poz.I59Ioraz z 2002r.Nr 23, po2.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113,po2.984,Nr 153,
poz,IZ7L i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
L
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1. Posiadam udzia,tyw spótkach handlowych z udzia|emgmirrnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestntczątakie osoby _naleŻy podaÓ Liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowiąpakiet większy niŻ I07o udziałów w spółce:
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ ta|eŻy podać liczbę i emitenta udziałów: ......

Ztego tytułuosiągnątem(ętam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:.......'..'"

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których lczestltczątakie osoby _ naIezy podać liczbę i emitenta akcji:

N!.Ę...pOT..Y.Ę'Y
akcje te stanowiąpakiet większy niżllo7o akcji w spółce:
Ztego tytutu osiągnątem(ęłam)
w roku ubiegtymdochód w wysokości:............
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v.
Nabyłem(am) ( nabyt mój matzonek' z wyŁączeniem mienia przyna|eznego 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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1. Prowadzę działalność
gospodarczą(nalezypodać formę prawnąi przedmiot działalności):

wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:............
jestem przedstawicielempełnomocnikiemtakiej
2.Zarządzam działalnościągospodarcząlub

- osobiście
.."...'..........................'N.i.u:......
Dor.Y("Ł'
- wspólnie z irrrrymiosobami
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtymdochód w wysokości:........'....

VII.
W spółkachhandiowych(nazwa,siedzibaspółkil' ......'$!].Ę.łgI)Ky
jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):
jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtym dochód w wysokości:....'.''.....

vrII.
lnne dochody osiągane z tytuŁuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ,
z podaniemkwot uzyskiwanychzkazdego tytułu:
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 zł'otych(w
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Zobowiązartia pieniężne o wartościpowyżej 10 000 zŁotych,w tym zaciągnięte kredyty t poŻyczki
oraz warunki' na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zd'arzeniem' w jakiej
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