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uwaga:
l.
osoba składającaoświadczenieobowią?anajeś do zgodnegoz prawdą stam:megoi
zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2'
IężdL poszczególne rubryki nie znajdują w konketn).m przĘadku zaslosowanią
nalężłwpisać,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jeś olqęślić przynależność
3.
poszczegóhych składników mają&owych, dochodów i zobouiĄzuit do majątku
odrębnegoi majątkuobjętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową
4.
oświadczenieo staDiemajątkow}mdotyczy majątkuw kaju i za granicą
pienięzne.
5.
oświadczenieo staniemajątkowymobejmujerównieżwierz}'te|.ności
jawne,
w częściA ośńadczenia zawańe są inforhacje
zaśw częściB informacje
6.
nieja\łne dotyczące adresu zamieszkania składającegooświadczenie oraz miejsca
położenianieluahomości.
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ińnńe rrrudnicnią st4ołisko lub ńDlcja'/

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z f00I r. N! 142,poz. 1591oraz z 2002r. Nr f3, poz. 220,Nr 62,poz. 558,Nr 113,
poz. 984,Nr |53, poz. 1f71 i Nr 214,poz. 1806),zgodniez art.24h tęj ustalłyoświadczan,
żę posiadam wchodzącł vr skład maŁenskiej wspólnościmają&owej lub stanowiące mój
majątękodĘbny:
I.
Zasoby pieniężne:
. środkipieniężnezgromadzonew walucie polskiej: ..Cł!...
- środkipienięure z$oma&one w talucie obcej: .......dłt.!.
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1. PosiadamudziĄ w spółkach handlowych z udziałemgminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców.,w
uczęŚniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta

.''rru](''.'
udziałów:

udziałytę stano)vią
....................
M.(...(
Z teeo t\tułuosiaglałei
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Z tego ty1ułuosi

niż 10 % udziałóww spółcę:
) w roku ubiegłymdochód w rłysokości;
handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta
:
) w roku ubiegłymdochód w wysokości

IV.
l

W spółkach haudlowych z udziałem grninnych osob pmwnych lub
, w których uczesbriczą takie osoby - naleźrypodać liczbę emitena
Z tegoqtułuosiągDąłem(ęłam)
w loku ubiegtymdochódw wysokości:
.............................

Nabyłęm(am)(nabyłmój małzoneĘz wyłączeniemmienia pr4należnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panstwą innej parlstwowej osoby pravnej' jednostek sanorz4du
tęr}.todalnego,ich związków lub od komuna|nęj osoby prawnej następujemienie, które

!.I.
folmę prawdąi przędmiotdziałalności):

1. Prcwadzę działahośćgospodalczą
- osobiścię.................
......'....l|l/iL
- wspólnie z innymi o sobatrr'.łt't.,?'.
w
Z tego t}tufu osią8nąłem(ęłam)

W spółkachhandlowych(nazwąsiedzibaęółki): ...4??/,Y

- jestemczłoŃiem zarządu(odkiedy):..'.'.'.,,'...''.ty]!'
!..''.
. jestemczłonkiemradynadzorczej(od kiedyl: ...lą'.?','
- jestemczłonkiemkomisjircwizyjnej(odkiedy):..ł?(f...
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lnne dochody osiąganez tyhrłuzatrudnienia lub innej działalnościzalobkowej hlb zajęć' z
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IX.
powyższejl0 000 fłotych
Składnikimieniaruchomegoo wartości

mechaniczrychnależypodaćmalkę,modeli rok produkcji):....Źźl..P..l

pojazdów

x.
Zobowiąpaniapieniężneo waltościpowyższej 10 000 złotych,w t}m zaciągniętękedyty i
poŻ.yc?kioraz
poŻ.yc7}i
wanmŁi. na jakich zostaĘ'
zostaĘ- udzi,
uĘe,lone
opz warrrnkiJ
9,lone ((wobec kogo, w zwią,zku z jakim

-T'!]].|,,.
:]*:]
::..#ź..Wry
i:"..",:*
,{v)&

Powy'zszbóświadczenieskładamświadom{a),D na poctstawiearr 233 $ 1J(odeksu kamego
za pódo.ie nieprawdylub fĄtajeniepravr'dygTozikara pozbawieniawoloości.
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Zódło: Rozporząd7eniePrczesa Rady Mitrisbów z dnia 26 lutego 2003 I.
w sprawie okeślenia wzońw formularzy oświadczeńmajątko*ych
ńdnego'piny, wójta, zastępcywójta' sekętarza piny' skarbnika piny'
kierovnika jerlnostki olganizacyjnej piny, osoby zarz{zająpej i człooka
olgar.ll zatządĄącego gminną osobą p:amą oraz osoby wyd]ającęj
decy4jea<lminishacyjnew imięniu wójta (Dz.U. z dńa27 hlego 2003 r.)

