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1, osoba skladająca oŚwladczenie obowlązana jest do zgodnego prawdą,
z
§tarannego l zupełnego wypelnlenla
każdeJ z rubryk.
2. JeŻeli Poszczególne rubrYkl nle znajdują w konkretnym prrypadku
rastosowania, należy wpisać
3,

,,nie dotvczv,,,
osoba skladająca oŚwladczenle obowiązana jest określlćprzynależnośćposzczególnyciskladnlków
majątkowYch, dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego
i ma,iątku objętego malźeńską wspólnością

majątkową,
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju
i za granlcą,
5, ośwladczenle o stanle majątkowym obejmuJe równleż
wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częŚcl A oŚwladczenta zawarte są lnformacje
Jawne, w cąśclB zai lnformacje nlejawne dotyczące adresu
zamleszkanla skladaJącego ośwładczenle orar mleJsca położenla
nleruchomoścl,
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Poz, 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodiące

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości, ,,,.,...,,.,......,.....,...
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1, Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
lub przedsiębiorców.
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udziały te stanowią pakiet większy niżla%udziałów w spółce: . ...,::::.;;;;;.Łi;;,1.,:.:.,...,,..::
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2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
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- należy podać liczbę i emitenta .,o.,.,u*,'...l::.,.:.l.'.
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,..,..,,un-,Ł.,..}*,t1.o...1,,,....,.,,,

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: ,,..r*.
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NabYtem(am) (nabYł mój małŻonek, z wyłączeniem
mlenla przynależnego do Jego majątku odrębnego)
Skarbu

Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ich

od

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku
metropolit.ln.go

il,fufln.
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Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy

formę prawną i przedmlot działalności);..,,.,,,.,,,,,.,,.,,,

- osobiście
- wspólnie

z innymi osobami
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działal nościągospodarczą lub j esiem przedstawicielem
(należy podać formę prawną i przedmiot
działalności):
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z innymi osobami ,.,,,..,,.,miu,Ł,,
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Składnlki mienia ruchomego o wartości powyżeJ 10 OO0 złotych (w przypadku pojazdów mechaniczn,
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Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
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