
KnczpxrE MAJĄTKowE
raclnego grniny

IJwaga z

1" ósoba skłarlająca oświatlczenie obowiązana jest do zgoclnego z prawdą, starannego

i zupelnego wypelnienia każdej z rubryk.
2, .lezeti p,',,,"gó\ne rubryki nie znajclują w konkretnym przypadku zastosorvaniao

. na|eĘ wpisać,,nie dotYczv''.
3. osoba 

'lu"łuoa;ą* 
os*iadczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczegó|nych *xłu.lnit.ó* rnajątkowych, dochodów i zabowiązań do majątku

odrębnego i rnajątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4, oświadczenie o-sianie rnająttrowym doĘcxy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświaclczenie o stanie rnajątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia z*lyarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składa jąeego oświadczenie araz miejsca

położenia nieruchomości.

aZĘśĆ h

I a, nizejpodpisanY (a), ... ;.*,.. ::

urodzony(a)',,:.','..:.......'.'.'''.,..''...''....'..:.,',,.,,.w''.......*.;'

pa zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

in'.u. z faf7,, pó,' ś591, zgodnię z art, f4h tej ustawy oświadczam, Że pasiadam

wchadząeew skład małzeńskiej wspolności maj4tkowej lub stanowiące mój maj4tek odrębny:

I
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1. Dom a powietzcbni:

udziały te stanowią pakiet większy tiŻ ń ań udziat.ów w spÓłce:

. Z tego tytułu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w rłysokości; ....'........

f, Postadam adzia\y w innych spółkach handlowych _ na\eŻy podaÓ liczbę i emitenta

adztatów:

Ztegotyułu osiągn4łem (ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,............

"r'rr"!rt'til

akcje te stanol'vią pakiet większy nii Ia % akcji w spółce:

Ztegaty'tutu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..'..........

!t.,'
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- osoD1scl€

- wsnrmle z rnnYml 0so0am1

Ztega ty.tułu osi4gnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

f. Zarz4dzam dziaŁa|naścią gaspadarezą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem

takiej dztał.aLnoścL (na\eiy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..''......'...'.'....'

- oso01sc1e

vlsDolnie z fi1ryrn| oso Daml

tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

. jestem eztonkiem zaruqdu (od kiedy):

. jestem członkiem rady nadzarczej (ad kiedy):

- jestem członkiem komisji rcwtzyjnej (od kiedy):

f tego t1'tułrr osiągnątem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..'...'...'..'............{s
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Zabawiązarua ptenięŻne o wartości powyżej 10.000 zŁaĘch,

oraz wuunkt, na zostałv udzielone (wobec

w tym zaciągntęte kred1'ty

kogo, w zwirykuziakim
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Polxryzsze oświadczenie składam świadomy (a), tŻ na podstawie art'233 $ 1 Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolności


