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1. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnogo
wypelnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku ustosowania. należy wpisać
,nie dotycg”.

3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majatkowa.

4. Oświadczenie o stanie majątkowymdotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje równiez wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladającegooświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.
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po mpoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ZOIS r.

poz. 994 ze zm. ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w sklad
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczest cza-takie osob ale podać liczbę i emitenta udziałów

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowylih-naóleapądić liczbę i emitenta udziałó .
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IV.
. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie psoby—naIeŻypo ć liczbę i emitenta ak ......gamę .....W. .

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylaczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu wdrodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły!przychód| doPÓ%Cwysokos'.../„L'............
2. Zarządzam działalnością gospodarczą 'estem pnedstawimelcm pełnomo 1k1em tak|cj
działalności (należy podać formę prawn rz mio działalności)
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośm . . 7
VIII.

Składniki mienia ruchomego (› wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku po
mechanicznych należy podać markę,m el| rok redukcji): [l./644
.. o.? Wg./"*)” (; (. „cpa. .( 55%

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych w tym zaciągnięte kredyty| pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w ku z jakim zdarzeniem w jakiej
wysokości)...............................


