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osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest do zgodnego prawdą,
z
starBnnego i zupełnego
wypełnien;a kaźd€j z rubryk.
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osoba składająca oświadcŻenieobowiązana jestokreślićplzynależność
poszczególnych składników
majatkowych, dochodów izobowiązan do m;;ą,łu oa.ęrn"]oi
-ljiił-u'Jij"t"so ."i'"ł.łą
wspólnością majątkową.

rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać.!Ę

oświadczenie o Śtanie maiątkowym dotyczy majątku w kraju
iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuie
również wierzytelności pieniężne'
6. w cŻęściA oświadcŻeniazawańe sa informacie jawne'
w częściB zaśinformacje nieiawne
dotyczące
adresu zamiesŻkania skladające9o ;świadczjnń o."..i"jł" potoini"li"ir"no.os"i'
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po zapoznaniu sję Ż prŻepisami ustawy z
cinia 8 marca 1990 I- o-samorz
ądzie gminnym (DŻ.
pa-z. 1591 oaz z 2002 r. Nt 23, poz.

220, Nt 62, poz. 558' Nr 113' poŻ' 984,

U ' z 2aa1 | Nl 142,
N. 153' paz' 1271i Nr 2.14, poŻ

1806)' Żgodnie Ż alt' 24h tej ustawy ośWiaclcŻam, że posiadam
wchodzące w skład małŻeńskiej wspólnoścj
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnyj
t.
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gmlnnych osób prawnych lub
Po"i"d"* ud'iuły W spółkach handlowych z udziałem
_i"'l"'1'
podac liczbę iemitenta
o'"oy
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należy podaó liczbę i emitenta udziałóW:
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1. Posjadam akcje W spółkach
podac
liczbę lemitenta akc]i:
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składniki mienia ruchomego o wańości powyŹej 1o ooo złotycb (w
pŻypadku pojazdóW
mechanicznych należy podac markę' mode! ifok produkcji):

X
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o ooo złotych' w tym zaciągnięte
kre dyty i pożyczki
oraz warunki' na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związku
zjakim zdalzeniem' w jakiej
Wysokości)i
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