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(miej scowość)

Uwaga :

l. osoba składająca oświadczenie obowiąarra jest do zgodnego z prawdą, Ślarannego
i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoso\Ąania'
należy wpisać .'nie dotyczy''.

3. osoba składająca oświadczęnię obowiązana jest okeślić pEynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku
odrębnego majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie mają&owym doĘczy majątku w kaju i za granicą'
5. oświadczenie o stanie mają&owym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w części B zaś informacje

niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającęgo oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚc A

po zapomaniu się z p.zepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie gnrinnym (Dz'U' z
2001 r.Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23,poZ.220,Nt 62,poz.558, Nr l13.poz.984,Nr
153' poz. 1271 i Nr 2l4, poz. 180ó) zgodnie z arL.24h tej ustawy oświadczarn' że posiadam

wchodące w skład małżeńskiej współwłasności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : .'.......'......

.:...::.:::::.....I:i.:.-.):J...:.. . ..
_ śrcdki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : .'.........'..'...

9r,r/*aa-

_ papięry wartościowe:



Lrr.A. AAA

I.
1.

i dochód

z tęgo t}.tufu osiągnąłerł(ęłam) w roku ubiegłym dochód w w1sokości:

z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: '...-'...''.'

Ż

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pra*nych lub
pżedsiębiorców, w których uczestniczą lakie osoby nalezry podać licźbę i enritenta
udziałów: '..... .. '... '

.... ':'. l'.'l.ó'l'\i;ł ''' '' ' .

...,;,....\J...,,......,,,
udziałytestanowiąpakietwiększyniż10%udziałówwspółce:'.........''..'..'.

2.

IV.
l.

akcje te stanowią pakięt większy niż l0 % akcji w spółce:

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku dochód w wysokości:



2.

Nabyłem(am)- nabył mój małżonek, z rłyłączeniem mienia przynaleźnego dojego
majątku odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pa_rlstwowej osJuy p.urv'"";, .i"a'o.t"tsamoządu terrtońalnego, ich związków lut od komu,lalne'1' osoly p.a*'ej
TsĘŁulą:: mieni€. któTe podlegało zbyciu w drodze przetalgu _ nalezy pooae opis
mlenla l datę nabycia. od kogo: ...'''....'.

: :'' :'...r:e' ;;ł.::-:;;
'''..' .'''.''..,.''(,

!,I.
t. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać fomrę prawną i przedmiot

dŻiałalności):

_ osobiścię

- wspóJnie z innymi osobami

*
(\ ::

2.

Z tęgo t}tufu osiągnął"-tęł.'o *."r.. .Ji"gł+ p.'y"i'ol i a""nol *
wysokości:.''.....'........''.'.. ...'.''.....'.'t].:ś.''...c'rl'r1.-._:-1..'.. ''.
Zarządzam dzialalnością gospodarcŻą lub jestem przerstawicielem.
pełnomocnikiem takiej dzialalności (;lezy p;dać fo.mę p.awną i przedmiot
działa]nościl:

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wł.sokości:

_ jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy) :

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rłrysokości :



lx.
Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżęj 10.000 złotych (w przypadku pojazdórł'

mechanicznych należy podać markę, model i lok produkcji):
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x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1o.0oo złotych' w tym zaciągnięte kęd)'t}' i
pożyczl< oraz warw <i, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwipku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokości): ............'.''...


