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Uwaga:
1' Osoba skladająca ośłviadczenie oborviązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2- Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastoso\yania, należy \ypisać !j!.Ę

dotyczy".
3. osoba składająca ośrviadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych' dochodór"/ i Zobolviązań do majątku odrębnego imajątku objęłego malżeńską
\YspóInością majątkołyą.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i Za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątko}Yym obejmuje rółvnież }vierzytelności pieniężne.
6. W części A ośrviadczenia zawarte są informacje jarvne, w części B zaś informacje niejarvne dotyczące

adresu zamieszkania składającego ośrviadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządŻie gminnym ( Dz. U'
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład nałŹeńskiej
majątkowęj lub Stanowiące mój rrrajątek odrębny:
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3. Gospodarstwo rolne:
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z tego tytułu osjągnąłcm (ełam) w przychóc i cochód w ;y';k;ś.i,... fujt..
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2. Posiadam udziały w innych spółkach bandlowych naIezy podać liczbę i emitenta udziałów:..'(TńjQ..

'mtll%
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości;..

IV.

i' Posiadam akcje w spółkach handlorvych z udziałem gminnych osób prawnych lLrb przedsiębiorców, w których
uczęstnic,/ą lakic o$oby - nąlęż) podac liczbę i emitenta akcji:
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Nabyłem (am),( nabył mój ma}żonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku, odrębnego) od
skarbu Państwa, innęj państlYowęj osoby prawnej' jednostek samorządu teryto alnęgo, ich związków,
Lollunalnej osob1 prarł nej lub związkrl metropoiitalnego n astepqjgce łl ien ieJ tó1e poLJlelilo zbyciu w drodzę
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VI.

1 . Prowadzę działalność gospodarczą ( na]ęży podać formę prawną i przedmJot dzialalności);' ()tlŃ'.
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takiej działalności
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Z tęgo tytułu osiągnąłem(ełam) w Ioku ubięgłyrrr dochód w wysokości:.'''...
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Inne dochody osiąganę Z tytułu zatrudnienia ]ub innej działalności zarobkowe.j
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Zobowiązania pienięŹnę o waltości powyżej 10 000 Złotych, w tym Zaciągniete kedyty i poŹyczki oraz warunki,
na.jakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku' zjakim zdarzeniem, w Iakiej
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