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1. osoba skladająca oświadczen:le obowiązana JesE do zgodnego
z prawdą, gtara!'Dego i zupełnego qęełnienia każdej z rubryk.

2. JeżeLL poszczególne rubryki nie znaJduJą w konkretn!'n
prz1ryadku zastogowania, należy qlisać nnle dotyczl'n.

3. osoba skladaJąca ośwladczenle ououlrązana 1est określió
przynależność poazczególnycb składalków naJątkowycb, docbodów
i zoborlązań do mal ątku odrębnego i najątku obJętego EałżeńEką
wspólnością naJątkową.

4. ośwLadczenie o Etanie naJątkow1m dotycry na j ąt'ku w kraju
i za granJ.cą.

5. ośwladcz.ELe o stanie naJątkow1ra obejmuJe rówaież
wi€rzyt'€lnośc1 pJ.eniężue.

5. W częścJ. A ośr'iadczeaia zawarte są lnformacj e J awae, wczęści
B zaś J.af ormacJ e nieJawrre dotyczące adresu zanieszka:i,ia
skladaJącego ośw{adczenie oraz uiejscu polożenia
nLeruchomośeL.

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l-13, poz. 984, Nr
153, poz. L271- i Nr 214, poz. L806), zgodnie z art . 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspó1ności maj ątkovrej 1ub stanovriące mój majątek odrębny l
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- środki pieniężne zgromadzone

- papiery wartościowe:

.... na kwotę l
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1. Posiadam udzialy w spólkach handIorłych z udziałem gminnych

ośób prawnych lub przedsiębiorców, w kt'órych uczestniczą
t'akie osoby - należy podaĆ liczbę i emitenEa udziałów:

)

rv.
1. Posiadam akcj e

prawnych lub
osoby - na1eŹy

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
podać ]iczbę i emit'enta akcji:

:::::::: : :: :::.:: '. "'/t"'t'ł
z EegÓ tytułu osiągnąłem (ę}am) w roku ubieg}ym dochód
w wysokości :

spóŁkach handlowych _ na1eży podać

tego tytułu osiągną ubiegłym dochód
wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przylależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu P_aństwa, innej
państwowej osoby prawnej ' jednost'ek samorządu teryEorialnego, ich
zw!ązk6w 1ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,
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Posiadam akĆje w
liczbę i emitenŁa

innych
akcj i :
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które podlegalo zbyciu w
mienia i datę nabycia, od

drodze przetargu - należy podać opis
kogo: .

vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną

::: :::::::: :::::::: :.::: h- jestem członkiem zatządu (od kiedy'J:

- wspólnie z innymi osobami

2. zaTządzam działa1nością gospodarczą 1ub j estem
przedstawicie1em pełnomocnikiem takiej dziaŁalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności) : . .. .

- osobiście ....../l ...r...
-;;;;i;i;'; ilńi;;;;;t . //,t." ł4ćł'*i:::::: ::::t/""(".z Eego tytułu osiągnąłem (ęŁam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości :

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzibą spółki) : .....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .....

z Eego tytu}u osiągnąŁem ( ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości :
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złotych
model

p3,a

x.
Zobowiązania pieniężne o v'artości poi'yżej lo.ooo zlotych, w tymzaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakictr 

"o"t"iyudzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej
wysokości ) i .....
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czĘść B

Powższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podsE'awie
art. 233 S t Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo1ności.

ó-ńąę ł.6 q.{.ł.ę?-
(miejscowośó, data)
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