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uwaga:
ośvr'iadczenie
obowiąłanajest do zgodoego z prawdą stamnnegoi
osoba skła<lająca
1.
arpehego wlpehienia kazdej z rubryk.
Ieżę|ipovczegól.ne rubryki nie aajdują w koukretn1m przJpadku zastosowanią
2'
należTvpisac ,Iie dotyczy''.
osoba sk1adająca oświadczenie obowią3ana jeś olrreślić prąnależność
3'
poszczegóhych składników mają&owych, dochodów i zobowią,zań do majątku
wsŃlnością majątkową.
odrębnegoi majątkuobjętegomałżenską
oświadczenięo staniemajątkowymdotycry majątkuw kaju i za granicą.
4.
ośvriadczenięo staniemajątkowymobejmujeróuniez więrz}tehościpieniężne.
5.
W częściA oświadczeniazawaTtesą informacje jawne, zaśw częściB b{ormacje
6'
niejawne doĘczące adrcsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
Dołożenia

czĘŚć A

po zapoznaniu się z przepisarni ustalły z dnia 8 malca 1990 r' o samorządzie piln1m
@2.U. z2OOl r. Nr l42, poz. 1591omz z 2002 r. Nr 23, poz- 220,Nt 62, poz. 558,Nr I 13'
poz. 984' Nr 153'poz. 1277i.Nr 274' poz. 1806),zgodniez ań. 24h tej uśawyoświadczam'
ze posiadam wchodzące w sklad małżeńskiejwspólaościmajątkowej lub stanowiącemój
majątekodrębny:
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1' Posiadam uilziĄ w spółkach handlowych z udziałem gmi""ych osób pra\łnych lub
przedsiębiorcóq w -l1órych uczestrriczą takie osoby _ należy podać liczĘ i emitenta
udzjałów:....'....,+ązŁ.'..
o.tp.{.y6.ł"ł.'..'..'
udziałyte stanowiąp4iet więkJzy niź l0 % udziałóww spółce:
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aŁę'4c'.q.

w róku utiiegł1mdochód w wysokości:
Z tego o'tufu osiągnąłem(ęłam)
Posiadam udziĄ

2.

w imych społkacbhandlowych _ Dalezy podać liczbę i emitenta

udziałów....'............
./t'.t,d'e.....€ lłn.c1141.
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w rokuLbiegł1mdocbódw wysokości:
Z tegotytLrfuosiągną}em(ęłap'1
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udziałem gminnych osób prawnych lub

l.

osoby- Dależy podać liczbę emitena
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v.
Nabyłem(am)(nabyłmój małżonek'z wyłączeniemmienia przynaleznego do jego majątk-r
odrębnego) od skarbu Panstwą innej panshvowej osoby prawnej' jednostek samorządu
ter}tońalnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej naśtg)ujemienie, któIe
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Iruredochody osiąganez t}tufu zatrudnienia lub
podaniemkwoluą s| iu a,r1c h : kazdego
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IX.
złoĘch (w przJpadku pojazdów

x.
Zoborviązarriapieniężneo wańościpovyŹszej 10 000 złotych"w t}lrrlfaciągnięte kedl'ty i
pożryc?kiorM warunki, na jakich zostĄ udzielone (ryobec kogo, w fwiąfku z jakim
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iż na podstawieart.233 $ 1 Kodeksukanogo
składamświadomy(a),
PolĄ'zsze oświadczenie
grozikarapozbawieniawoluości.
za podanienieprandylub zatajedepł.awdy
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Źhódło:RozporządzeniePrezesa Rady Minisbów z dua 26 futego 2003 r.
w spł"awieolceślenia wzońw formulaŹf oświadczqńmajątkowych
radaego piny, wójĘ zaśępcywójtĄ s€ketarza piny' skarbnika piny'
kierownika jednostki oTganizacyjn€j galry, osoby zarządzz!ąceji cżoaka
otguu zarz$Ąęego
cmimą osobą prał!ą o1l|z osoby wyclającej
decy4jeadministacyjle w imieniu wójta (Dz. |J' z d a27 |uićgo 2003a.)

