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Uwaga:
1, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupelnego
wypełnienia
każdej z rubryk.
2, JeŻell Posrczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać ,,nie dotvczv,'.

3, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiąrana jest określićprzynależnośćposzczególnyń
skladników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malźeńską
wspólnością
majątkową.

4. OŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju

i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoścl pienięźne,
6, W częŚcl A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawną w częśclB raśinformacje niejawne dotyczące
adresu
zamiesrkania skladającego oświadczenieoraz mlejsca położenia nieruchomości.
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art. 24h tej ustawy oś'uviadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:
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1. Dom o powierzchni, (hi.',ę.

tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powienchni;

tytuł prawny;
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwą:

powierzchnia,,...,(H

o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny :,,,...,,,..
l,,(.
Z tego tytu|u osiągnąlem(ęlam) w roku
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Ill.

1, Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzialy te stanowią pakiet większy niż
Z tego

udziałów w spółce: .. ..,..,<I).ł,'C.......

tytulu

2. Posiadam udziały w innych
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należy podać liczbę i emitenta udzialów;
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1. Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

osoby

należy podać liczbę

i

emitenta

akcje te §tanowią pal<iet większy
Z tego

tytułu osiągnąlem(ęłam)

2. Posiadam akcje w innych spc

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku

dochód w wysoltości:

-

należy podać liczbę iemitenta akcji: .......,,..,,

dochód w wysokości;

akcji:

Dzicnnik Ltstctv

-5-

Poz. 2{)]0

V.
NabYlem{am} (nabYł mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego}
od skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek
samonądu terytori3ln€go, ich
związków, komunalnej osobY prawnej lub związku rnutropótitilnego
następuJące mienie, które podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

|||.|,|,|,|,|||||,|,|.||.|.|.|n:|*|.|,||,||.|,|,.|.d:ł.:H|*1:.:,

Vl.
1, Prowadzę dzialalnoŚĆ gosPodarczą (naleźy podać
formę prawną i przedmiot dzialalności):

- wspólnie

z

innymi osobami

tego

Ętulu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegłym
i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub
Jesiem prredstawicielem pelnomocnikiem takiej dzlałalności
Z

(należy podać

prąlvną

* wspólnie z innymi osobami
Z tego

dzialalności):

i
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tytulu osiągnąlem(ęłam) ro|u ubiegłym
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): ,,..,.l12.1i,,..
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy}: .. .,.....trZ&',.,
- jestem calonkiem komisjl rewizyj

n

eJ {od

kiedy):
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lnne dochodY osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innej dzialalności
zarobkowe.i lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Składniki mienia ruchorne8o o Wartościpowyże] 10 000 zlotych
{w pnypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ....,.,.........,,
*,:ę|":":":,::
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x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 zlotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
udzie|one {wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
,,....
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PowYŻsze oŚwiadcrenie składam
Świadomy{a), iź na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su karnego
za podanie
niePrawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia wolności,
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