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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotvczY''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspóInością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

I.

Zasoby pienięzne:
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na kwotę:



II.

2. Mieszkanie o powierzchni: .Y............... -...... m2
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IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _na\eży podać liczbęi emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akeji w spółę:
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v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek' z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwiąrków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu _naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : ................

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zaruądzatndziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (na\eŻy podaó formę prawnąi przedmiot działalności): .............

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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vill.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_

Sktadniki mienia ruchomego o_ wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŹypodać markę, model i rok produkcji): ..'...'.........

x.

Zobowiązania pienigżne o wartości powyżej 10.ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w związku z jatim zdaizeniem,ł iiłiej wvsbtóscif: ............-.......-:.....
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a). _iż na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

p'awdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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