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Uwhga:

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 przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotyczv''.

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńską wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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- papiery wartościowe:



, powierzchnia:

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości: _ l

powierzchniu' .............. 0..,..!1.. Ł... Lue-

nr.

1' Posiadam udziaĘ w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub

ry.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub

*t
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
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VII.

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki ): ....&.r.r..9....cLv.[-1...c.
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Z tego ĘĄulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:...........Ll,tŁ...ołó..
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o.0oo zlotych, w tym z€ciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostaly udzielone (wobec.kogp, w związku z jakim zdarzeniem,ił i}ri"i *v.l,tóscif: ......'.......'.'...._......
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a). iż na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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