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Uwaga:

1. osoba składająca ąświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
u4ypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeże|| poszczegó|ne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać
"nie doĘczy...

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależnośó poszczególnych
składników maJątkorrych, dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i maiątku objętego
małżeńską urspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkolvym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelnaści pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie Ó|az miejsca polożenia
nieruchomości.
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po zapoznaniu się z pzepisami ustiawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1 591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 1 53, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z arl, 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej
wspÓlności majątkowej lub stanowiące mÓj majqtek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

t:*:::::::::::::*::T;llll :: ::: : :: :

II
- Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie odce1:|

. papiery wańoŚciowe'
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Nabyłem(am) (naoył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia pftyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związków lub od

komuna|nej osoby prawnej następujqce mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - na|eży podać

opis mienia iQatę nabycia, od kogo:

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczq (na|eży podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności): ...'................

- osobiście

Z tego fftułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: .....'.....'.'.

2. Zanądzam działalnością gospodargę ryĘĘętęm pzedstiawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności
- .ńbi' podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): ...............
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Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'-...'.-.'.'

vil.



I

lą
I

II vnr.
I
l rnne dochody osiągane z Ę1tułu zatrudnienia |ub innej dziflł5inoŚci zaropkowej-lub zajęĆ, z podaniem kwot
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lx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyżej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych

należy podaĆ markę, mode| i rok produkcji): '.'...'.'..
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, W tym zaciqgnięte kred$y i pofyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): .......



PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie

niepiawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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