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Uwaga:
1.
osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodaego z prawdą stalatrnęgoi
zupehego w1pełnieniakazdej z rubryk'
2'.
IeżeIiposzczególne rubryki nie znajdują w konkre1tr}D pr4padku zastosowa,]dą
Daleł wpisać ',rriedotyczy''.
3.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalehość
poszczególnych składników mają&owych, dochodów i zobowiązń do majątku
odrębnego
i majątkuobjętegomaŁensĘwspóhościąmajątkową
4.
oświadczenieo staniemajątkow1mdotyczy maj4lku w kaju i za granicą
5.
oświadczenieo staniemajątkowya obejmujerówniez wierz}'telności
pieniężle.
jawne,
6.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje
zaśw częściB infomacje
niejalrare dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenianieruchomości'

cZĄŚĆ A

tVttQk
podpisany(a)'.'..''.''..............ł-QJaniżej
u.t t.t. (inion! i nwisko

oru Dffiisko rodowc)

po zapoznan\l się z przepisami ustaw) z dnja 8 ma'ca 1990 r. o samorządzie gmim1m
(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591oraz z 2002r. Nr 23, poz.220,Nt 62,poz. 558,Nr 113,
poz. 984' Nr |53, poz. |27I i NI 214' pof' 7806)'zgodrliez a1!.24htej uśauryoświadczam,
że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólrrościmajątkowej lub stanowiącemój
mająteko&ębny:
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4' Inne nieruchomości:

III.
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w llórych uczestrriczą takie osoby - należ'ypodać liczbę emitena
akcji:.................
Z tego Ę.tufuosiągnąłem(ęłam)
w loku ubiegĘm <lochódw wysok.ści. lł.Ą&.ę1..'
2. Posiadarnakcje w.inaych spółkachhandlorych . naleŻypodaćliczbę i emitelta a}di:

tu?Mk
Nabyłem(am)(nabyłmój rnałzonek'z wy\ączeniemmienia prz1nalezrego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Parlstwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teĄ4orialnego, ich związków lub od komunahej osoby pralłuej nastą)uje mięnie, L1óre
podlegałozbyciu w drodze pŹetalgu _ należypodaćopis mienia i datęnabycia, od kogo:
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w roku ubiegĘm doc(ód w vysokości:
Z tego t].tułuosiągnąłem(ęłam)
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!4tr.
Inne dochody osiąganez t}tufu zatrudnienia lub innej działahościzarobkowej hń zajęć,z
podaniemkwot uzyskiwanychf każdegot,fułu:......................'''''.'..'..
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x.
Zobowiązania pieniężlę o waltościpo\łyższejl0 000 złotych,w t]m zaciągnięteked},ty i
pożyczki ofiz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związlt z jakim
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oświadczenieskładamświadomy(a),Łnapodśzvrie art.233 $ 1 Kodeksu kanego
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Źkódło:RozporządzeniePrezesa Rady Ministrów z dnia 26 \nego 2003 lw' sprawie olreślenia wzorów fomulary oświadczerńmaj4tkowych
radnego piny, wójtą zaśępcywójtą sehetaŹa piny, skarbnika gniny'
kierownika jedaostki organŁacyjnej piny, osoĘ zaza!Ąące1i członka
orgatl,l zarządzajqego pinną osobą plźlvllą olltz osoby wydającej
deryzje administracfine w imieniu wójta (Dz.U. z dna27 lliego 2003 r.)
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