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oba 9kł.dającaoświadczeniG
obow|ązana
iest do zgodnegoz prawdą,stamnnegoi zupelnego
wypełnienia
każdoiz rubryk.
Jeże||poszcfegó|nerubrykinie znajdująw konkretnympżypadku zastosowania,na|9żywpisać
.'nie dotycży"'
osoba składaiąca oświadczenieobowiązana |est określió pżynależnośćposzczegó|nych
skladników majątkowych'dochodów i zobow|ązańdo majątkuodrębnego i maiątkuobjętego
małżońską
maiątkową'
wspó|nością
4. oświadcz6ni6
oslanie maiątkowymdotycry majątkuw klaju i za gran|cą.
pieniężne.
oświadczenie
o staniemaiątkowymobejmujeównież wleEytelności
W części A oświadczgniazawańo są info.m.cie iawne, w części B zaś inforńacie nielawne
dotyczące adlesu żamieszkania składalącego ośw|adczen|eotaz miejsc. połoźenia
nie.uchomośc|.
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po zapoznanjusię z pŻepisamiusbwyz dnia8 rnarca1990r' o samoŹądzjegminnym(Df' U. f 2001r Nr
142,poz.1591orazz2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271iNr 214,
poz' 1806),zgodniez a|1.24h ie] ustawyoŚwiadczam,że posiadamwchodzącew składmałżeńskiej
wspólności
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'1.Posiadam
gminnych
IubpŻedsjębiolcóu
hand|owych
z udziałem
osóbpEwnych
udziały
w spółkach
podaćliczbęi emitenta
udziałów:
w których
uczestniczą
takieosoby . na|eży
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w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
z tegoMułuosiągnąłem(ęłam)
,,.
- na|eŹy
podać|icfbęiemitentaudziałióW:
w innychspókachhand|owych
2. Posiadamudziały

gminnych
|ubpżedsiębioróq
hand|owych
z t]działem
osób prawnych
1' Posiadamakcjew spółkach
udfiałów:
w którychuczestniczq
takieosoby - naleŹypodać|iczbęi emitenta
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akcjete stanowią
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w rok] ubiegłym
dochódw wysokości:
osiągnąłem(ęłam)
z tegotytułt]
. na|eŹy
podać|iczbęi emitenta
akcji:
hand|owych
2. Posiadamakcjew innychspołkach
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przychódidochódwwysokości:
w rokuubiegłym
z tego!^ułuosiagnqłem(ętam)
takiejdziała|ności
gospodarczq|ubjestempŻedstawicielem,pełnomocn]kiem
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składnikimieniaruchomegoo wańoŚcipowyżej10'000złotych(W p|zypadkupojazdówmechanjchych
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powyŹej10'000złotych'w tym zaciągniętekredyryi pożyczkioraz
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o wańoścj
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