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uwaga:
l.
osoba składającaoświadczenieobowiq'zanajeś do zgodnego z p.awdą śalannegoi
zupehego wype}nieniakażdejz rubryk.
2,
Jeżel1poszczególrre rubryki nie znajdują w konlgotnym prz1padku zastosowanią
nalezy wpisać,pie dotyczy''.
3.
osoba składająca oświadczenie obowiąana jęst okrcślić przpalezność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobov,łlązań do majątku
odrębnegoi majątkuobjętegomaŁeńskąwspólnościąmajątkową.
4.
oświadczęnieo sta:riemajątkoĘĄ! dotyczy majątkuw kaju i za gra:ricą
pieniężne.
oświadczen,ie
o staniemajątkowymobejmujeróunież wierzyteIności
5.
6.
W częściA ośńadczenia zawańe są informacje jawne, zaśw częściB ioformacje
niejawne dotyczące a<lresu zamieszkania sk]adającego oświadczenie oraz miejsca
położenianieruchomości.
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po zapomaniu się z przepisami ustauy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie grninnpn
(Dz-U. z 20Ol r, Nr 142,poz. 1591oraz z 2002 r. Nr 23, poz.22O,Nr 62,poz. 558,Nr 113,
poz. 984,Nr 153,poz. |f71 i Nr 2|4, poz. 7806)'zgo&lie z art.24htej ustawyoświadczam'
ze posiadaE] wchodzące w skład małzeńskiejwspólnościmajątkowej lub stanowiącenój
majątekodrębny;
I.
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1. Posiadarn udziĄ w ęółkach haDdlowych z udziałemcminnych osób pawnych lub
przedslębiorców, w których
takie osoby _ należy podać liczbę i eĘitenta

j:T.':::.:*."żł.E*a
:::''
w
z tegot}'tułuosiągndem(ęłam)

10 o/oudziałóww spółce:
dochódw rłysokości:

2.

Posiadam udziĄ

hanrllowych nalęźrypodać liczbę i emitenta
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ubieg\m dochód w wysokości:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z ldńaźem gmimych osób prawnych lub

2. Posiadam akcje w innych spółkach
w roku u
Z tego Ę.tułuosiągnąłem(ęłam)

dochódw wysokości:

Nabyłem(am)(nabyłmój małizonek,z wyłączeńcm mienia prrynależnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panstwą innej palistwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
'następuje
mienie, l(lóre
ter''torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby pm.vłnej
_
podlegałozbyciu w drcdze pęetargu nale?y podać opis mienia i datęnabycia, od kogo:
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formę prawtrąi plzedmiot działahości):
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w roku u
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I Uwy^ZE osw1aoozęuęsgadań s}1adomy(a),iż na podstawięa!t. 233 $ 1 Kodeksu kamelo
za podaaie nieprawdy lub zatajeniepnwdy grozi kara pozbawieniawoJrrości.
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Zródło: Rozporządzeniehezesa Rady Ministrów z &ia26 htego 2003 t.
w sprawie oł:reślęniawzorów formularzy ośvriadczeńmajątkovych
radtego gminy, wójtą zaśą)cy wójtą sehetafla piny' skarbnika piny,
kierovnika jednostki orlaaŁacyjnej ern]Jn]'osot,yzArzĄdzająceji członka
otgwtł' zarz4dzajqcego gmilną osobą pravaą olaz osoby vydając€j
deoy{e adminisharyjnew imieniu wójta (Dz.U. z dna21 bnego 2003 r.)

