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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą'
sŁarannego a zuPeŁnego w1T)e.łnienia każde) z rubryk.
2. Jeżeli
poszczeg'ólne
rubryki
nie
znajdują w konkretnl,m prz14>adku
Żastosowania, naleźy vpisać ''nie dotyczv''.
3. osoba s].ładająca oświadczenie obowiąŻana ]esŁ określió przyna1eźnośó
poszczeg'ó1nych składników naj ątkowYch, dochodów jL zobo|łiązań do najątku
odrębnego i najątku objętego małźeńskąwspólnością roajątkową.
4. oświadczenie o sŁanie Eajątkowl'm dotyczy toająŁku w kraju i za grarr|cą.
5. oświadczenie o stanie majątkowf.n obe]nuje również wierzYte1noścl pieniężne.
6. W części A oświadczenia- zawarte są j-nfornacje ;awne, w częścr B zaś
inforĘacje niejawne dotyczące ad_resu zamiesŻkania składająceq'o oświadczenie
oraŻ miejsca położenia lrieruchoności.
CzĄśCA

po zapoznaniu się Ż przepisaml usta\ły z dnia B marca 1990 r. o samorząd'zie
g!.1nnfzm (Dz, lJ. z 2OOI r. Nr L42, poz. I59I oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 224, Nr
62, poz. 558, Nr II3, poz. 984,Nr 153, poz' t217 i Nr 214, poz. 78a6), zqÓdr'ia
z axt. 24h Łej usł:awy ośwladczae, że PosiadaE wchodzące w skład małżeńskie]
wspólności majątkÓwej 1ub stanowiące mój nająŁek od!ębny:
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tYtuł prawny:

2. Posiadae :udzj.aŁy w innych spółkach handlov|ych - należy Podaó licŻbę
emitenta udziałów:. ' . . 'ł,. .Jl .
. . . . . . .Ą^łg. . q"oĘ\c"^*
z tego tytuŁu osiągnąłen' (ęŁa_n) .-w roku u.biegŁyto dochód w wysokości:
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1. Posiada_m akcje w spółkach handlowych z 1'.dżiałen' q'mrnnych osób prawnYch lub
w których uczestniczą takie osoby - należy podać lrczbę r
Plzedsiębiorców,
emiŁenŁa akclr:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10* akcji
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2. Posiadam akcje
emiŁenta akcri:
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w spółce:
dochód w wysokości:

- należy podaó

z tego tytułu osiągnąŁera (ęł'a!) w roku ubiegtyro dochód

I

w wysokości:

NabYłen (a!o') (nabył nój małżonek z wYŁączeniem nienia prz1mależnego do fego
'
lrajątku odrębnego) od Skarbu Państwa,innej
państwowej osoby prawnej, jednosŁek
sa-Borządu terytorialneg'o , ich z1,riąŻków lub od komunalnej osoby plawne]
nastęPujące ńienie7 które podtegąło zbyciu w dlodze PrŻetargu - należy pod.aó

vI

.

1.

2.

prŻed&iot

oŚobiście
wspólnie

Ż

Łego tytułu

mienia ruchomego o
nechan-icŻnych na.teźy

......4r*.<..

tl-m zaciąqnięte
(wobec kogo, w

1 Kodeksu
Powyższe oświadczenie skŁadae świadoBy(a), iż na podstawie arŁ.233 s zbaw ren r a
kara
groza
prawdy
Po
zatajenie
karnego za podanie nieprawdy lulc
woIności.
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