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UwagaI

1, osoba §kładająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego ż prawdą,
st€rannego i npełnego eypełnienia każej z rubryk,
2. Jeżeli poszcżególne rubryki nie znajdują w konłretnym pź}padku
zasto§owania, nalezy wpisać "nie dotyczy",

3. osoba

składająca oświadczenie obowiązana jest okeślićprzynalehość
poszczególnych składników majątkowych. dochodów i zobowiązń do majątku
odrębne8o i majątku objętego ma}źeńską wspólnością majątkovą,
4, oświadcżenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘju i za 8ranicą.
5, oświadcżenieo stanie majątkołyn obejmuje również wierą4elńości

6, w częściA oświadczenia zawane są infomac.je jawne, częściB zaś

infomacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadcżenie
oraz miejsca położnia nieruchomości.
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(niejsce zatrudnienia, stńivisko lub fuŃc.ja)

po Zpoaaniu się z przpisami ustawy z dnia 8 marca 1990., o samorżądżje
gninnym (Dz_ U_ z 2001 r. Nr l42, poz.1591 oruz z2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr
62, poz. 558, Nr l 13, poz. 984, Nr l53, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z an. 24h tej tlstawy oświadczan, że Posiadm wchodzące w skład małZńskiej
wspólności mają&owej lub slanowiące mój majątek odrębny:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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2, Posiadam udziĄ w innych spó}kach handlowych - nalery podać liczbę i
emilenla udżiałoM| ,,, ,,,,, ,,,,,
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Z tego §4ułu osiągnąłem(ęłam)w roku
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l.

Posiadan akcje w spółkach handloqrych z udziałem 8mimych osób
pEwnych hb prredsiębiorców, w klórych uczestnicą t łie osoby - naleł
podać liczbę i emiienra akcji|
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akcje te stanowią pakiet Większy niż l 0% akcj i w spółce:

Z tego iytułu osiągĘłen(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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2, Posiadam akcje w innych społkach h€ndlo\ach,
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Z tego i}tułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Nabyłem(an) (nabył mój nałżonek,z wyłączeóiem mienia przyna]eznego do
jego mająiku odrębnego) od ska.bu Pństwą imej pańsrwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terylorialnego, ich związków Iub od komunalnej osoby
prawnej naśępującenienie, które podle8ało zbyciu w drodze ptrtaĘu nalezy podać opi§ mienia i dalę nabycia, od kogo;
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Z lego rylufu oriągnąl€m(ęłam) w roku ubiegłmprzychód idochód w
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p€łnonocnikiem takiej działalności(naleźy podaó formę prawną i przed,niot
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Z tego tFuhl osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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vIIl.

Inne dochody osiągan€ z §,tułu zatrudnienia lub innej działalnościarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwoi uzyskiwanych ż każdego iytuł!:
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lx.

składniki mienia ruchonego o wańości powyżej 10,000 żotych (w prąpadllr

i rok
,u ]?

pojźdów mechanicznych nalezy podać mekę, model
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x.
Zobowiąania pi€niężle o wartości powyrej 10,000 złotych, w tym ?aciągnięte
kredi' i pozyczki oraz wanu*i, na jakich zosŁały udzielóne (wobec kogo, w
związku ziakim zdMeniem, w jakiej wysokości)|
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1
Kodek§u kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności,
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