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1. osoba sk]adająca

ośw1acicŻenie obowia:ana

włpeŁnaenra każdej z rubIyk.

2. Jeż9]i poszczególne rubryki nie znajdują
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3. osoba składająca oświadcŻenieobowiązana jest okreś]ićprz]ma]eżnoścposzczegóLnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrebneqto i majątku objęteqo małżeńską
wspó]nością ma]ątkową_
4_ oś!'/iadczenie o stanie najątkow}łn dot],czy majątku w kla]Ll i za gIanicą.
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częściA ośr"7iadczeniaŻawarte są informacje ja\'ne' w cŻęściB uaśinformacje nieja!''ne
dotyczące adIesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustah'y z dn'rd 8 marca 1990 r- o samoaŻądŻie gminnym (DŻ_ a- z 2oal
r- Nr. 142, paz. 159I araz z 2AO2 r- Nr 23, paz- 22O, Nr 62, paz. 558' Nr 113' poz- 984' Nr 153,
poz. 72'7L i Nr 214. poz- 1806), zqoc,r\i-e z art. 24h tej ustawy oświadczan, że posiada.n wchodŻące
\ {lad ma}żeńskiej !,7spólności naiątkowej lu_b stanowiące mój majątek odrębny:
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posiadaa udzia.Ł]. w spółkach hano1owych z udzaa,tem gmrnnych osób p]:amych ]ub przedsiębio'cców,
któ].ych ucŻestniczą takie osoby - na-Ieży podać .Iiczbe i emjtenta udziałów:

z tego tytułu osiągnąlem (ę.łan) w ]roku
2-

ubaeg1\.m dochód w wysokości:

spółkach handIowych - na'leży podać 1iczbę i emitenta udziałó1':
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1- Posiada{ akcje w spółkach handlowych z udzialem qminnych osób prainych luŁ' przedsiebiorcó!,i,
w któiych uczestniczą Eakie osoby _ należy podać ficzbę i emitenta akcj i:
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z tego tytułu os.iągnąłem (ęłam) !,/ roku u]]iegl]'m przychód j 'jochód
2. zar:ządzam działalnościągospodarczą lub jestern przedstawicielem pełnomocnikjem takiej
działa1ności(na1eży podać formę prawną i przedrLiot dzia-łalności):
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spółkach handfovrych (nazwa, s1ed:iba spolki] :

-Jestem czfonkiem zar.ządu (od kiedy)
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- jestem cz}onkiem rady nadŻorczej (od kiedy)
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- jestem członkiem komisji revrizyjnej (od kiedy): "_-'"
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Pawyższe oświadczenie składam świadcmv a) , Lż na pcds]:awie art. 233 S 1 Kodeksu kalnego :a
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