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oświadezenie obowiązana jest do zgodnegc z prawdą, starannegc i zupelnego vr,,ypelnie-

nia każde! z rubryk.

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowanla, nateży wpisać ,.nie
doty-
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3. Osoba skiadaiąca oŚwiacjczenie obowiązana jest określićprzynateżnośćposzczególnych skladników
mająt-

kowYeh, dochodó'w i zobowiązań do majątiu odrębnegó i ńalątku objętego,niłi"ń"ką wspóinością ń;_
jątkową,

4. oświaciczenie majątkowe dotyczy majątku

w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpienięźne.
A oŚwiadczenia zawarte są inforrnaele lawną w czgiei B zaśinformaele nie3awne dotycząee adresu zamieszkania skladaiącego ośwńdczenie Óraz miejsca pólożenia nieruchońości.
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Po zaPcznaniu się z Przepisa_rni ustawł7 z dnia 21 sierpnia 1997 r,. o ograniczenlu prowadzenia dzialalności gosPodarczejprzezosobypelniącefunkcjepubliczne(D;.U.Nr106, poŹ.679,z199br.Nr1,13,poz.715iNr162,
Poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, zZaÓO r. Nr 26, poz. 306 orazz2oÓz r. Nr 113. poz 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawYzdnia8marca]99_0r.osamonądziegminnym(Dz.U.zZaolr.Nrlł2,poz.
1591 arazz2OQ2r,Nr23,
Paz,,22.0, Nr 62, Poz. 55B, Nr 113, poz. SB4,1Vr t SS, poz. 1271 i Nr 214, poz 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚ.wiadczam, Że posiadam wchodzące w skład malżeńskiej wspólności 'mająttowói ńb stanowiące mój'mająteft
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Posiadam udziaiy w spólkach handlowych - nateży podać liczbę i emitenta udziatów:
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udziairl te stanowią pakiet większy niż 1a§/ą udzialów w spótce:

ZtegcMutuosiągnąłem(ętam)wrokuubieglyry1dochódwwysokości:......................'...........
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Posiadarn akcje w spó$ach handlowych _ na!eż} podać liczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spótce:
Z tego

tytulu osiągnąiem(ętam) w roku ubiegiyrn ciochód w wysokości: """""""
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jestem czlonkjem zarządu (od kiedy):

jestem cztankiem komisji rewie/jnei(od kieĄ}:
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jestem cztonkiem zarządu (od kiedy}:

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej. (od kiedy):
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nateży
zloĘch (w pra7padku pojazdów rnechanicznych
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kredyty i poryczki oraz ułarunki,
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