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Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z ruhryk.
-l*że!Ę pł:"*zaxególne rubryki nie znajdują w konkretnyffi prrypadku zastosowania, należy
wpisać ."nie dotvczv''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŹność poszczególnych
składników majątkowych, dochodńw ieohowiązań do nnajątku odrębnego ! majątku objętego
małżońską wspólnotcią majątkową.

ł}' oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granica.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obe!nnuje rówc'!i * wierzyte|ności pieniężne'
r. W częśei A ośw!łł*cx*ł'lia zawarła są intor::laej* jawne, w części B zaś inforrrła*'.}* r:!*jawnel

ej'atyc*ąłe gdregłł eamie*a!*ał'lłg -;}..ładaj.1cego ośvyladcann!e cfa: r"'ejsca położenia
nieruchomości.
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub pzedsiębiorstw,

:-"*:::::::i::i::i]iiry::1'Ż?,,';"!iiy:ofi."::ntaudziałÓw:'7..'.'...r " - "'.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udzidow w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .......''....''.

2. Posiadam udziały w społkach handlowych - naleŻy podaÓ liczbę iemitenta udziałÓw:

akc.ie te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '...............

tv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorstw, w

:: ":: :"::::: ::* ::::: ::::i : :: 
*i 
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Z tego Ę1tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych _ należy podaĆ liezbę i emitenta udziałÓw:

Z tego tytułu osiągnąłem ($am) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ...'.'..........

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia pzynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało7byciu w drodze
prŻetargu _ naleŻy podaĆ opis mienia idatę nabycia, od kogo:....'..?{{,44..*..'..Q.(.'.f-7 n

vt.

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (naleŻy podai formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):...........'.'....

- wspólnie z innymi osobami
Z tego Ętułu osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod idochod w wysokości: .'...............

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (nalezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):.....'...........

- osobiście.'
- wspolnie z innymiosobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'.....'.....

vil.

WspÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spcnk}:..''...y'*..g........ur-.{.ę.{i.*.-,/
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):......'''
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ................



vilr.

działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 10'000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych
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x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
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