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1, Osoba_skfadająca
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(miejscow,ośc)

l lrłrana.

oświadezenie obowiązana lest do z3odnegc z prawdą, starannegc i zupelnego rtl,pefnie-

nla każdej z rubryk.

2, JeŹeli Poszczególne rubryki nie znajduią

czY",

w konkretnym przypadku zastosowania, nal,eżywpisać .,nie doty_

3, Osoba skiadaiąca oświaciczenieobowiązana jest określićprzynaleźnośćposzczegó

kowyeh, dochodów i zobowiązań do ma!ątku odrębnegó i maiątku objętego mai:
jątkową,
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4. Oświaciczenie rnaiątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytetności pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje
w częściB zaśinformacje

lawne,

ików

nie

su zamieszkania skladającego ośwńdczenie ÓrŹzmiefsca pólożenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPcznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności gosPod_arczejPrzezosobypelniącefunkcjepublicznetoi.u.Ńr106,
poz.679,z199br.Nr113,poz.715iNr162,
Poz,1126, z 1999 r. Nr 49, poz . 483,zZOÓO i. Nr 26, poi. soo o,rurzzóóz r. Nr 113, poz. 984 i Nr Źtł, poz. 1806) oraz
ustawY z dnia 8 marca 1999 . o samorządzi" gńinnr*
ipr. u. z2oo1r. Nr tiŹ, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23,
laOÓ),zgodnie zart.24htejustawy
|?.1;,]19:li6_Łno..55B,Nr1,13,poz.sa4,Nr-ts:,por,.i271iNr214,poz.
oswladczam, Że Posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej wspólności majątkowei
ńb stanowiące mój-mająteic
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§ltut prawny:

iadam udzialy w spółkach h'bndlowych

aty te stanowią pakiet

- należy podac liczbę i emitenta

większy niż 1Ęyqu,dzialów w spółce:
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t}slanowia p)<iet większy niż 10% akcji w spótce:

""""""l

J9 tytutu osiągnąiem(ęiam) w roku ubiegiym ciochód w wysokości:

odrębnego) od Skarylem(am) (nabyt mój małżonek, zwytączeniem mienia przynależnego do jego majątku
jcr'
lub od kojaństwa,
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rowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 ztotych, rn1 Ęm zaciągnlet9 lredyry i połczki Craz warunki,
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