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1. osoba sldadająca oświadczenie obowiązgna jest do zgoduego z prawdą! $taranlego
l zupehego w}Telnienlą każd€j z rubryk'

2. Jeź€li porzczególne rubryki nie znajdują w kor*retnym prŻypadku zastosowania, nal€ł
wpisać:!&_csttj.

r. oiorł stlaaającą oświądczedę obowiązana jeśt okeślić przynależność posz€zególnych

składDików majątkowych' dochodów i zobowlązań do majątku odręblego i majątku
objętego małżeńską wspóltrością mająłkową.
oślł'ladczenię majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'
oświadcze e majątkowe obejmuje rówlież wierzytelności pienlężne.
\ części A oś'wiadczenia zawarte śą informącje jawne' w części B zaś lnformacj€ niejatrne
dotyczące adresu ząmleszkąnla sldadającego ośMadczeni€ oraz miejsca położ€nia

'rieruchorności'

4.

6,

CzĄśĆ 
^

Ja, niźej podpisany(a), ' lor!",rr'r-r,. t'dk u ł: rł' .&l,e

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 onz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr lL3, poz. 984,
NI153, poz. l27l tNr 2I4, poz. 1806)' z$odnie z art' 24h tęj ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżęńskiej wspóltrości majątkowej lub stąnowiące mój majątek odębnyl

ł.

_ papiery wańośoiowe:
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Nabyłem(am) /nabył mój mątżorlek, z rłyłączeniem mienia przynależnego do jęgo majątku

odrębnego/ od Siarbu Państwa, imej panshvowej osoby prawnej' jednostki samoŹądu
teryłorialnego, ich zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej nas!ępujące mienie. ktÓre podleg9lo
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1. Prowadzę działalrroś ó gospodatazą(uatą podać Jomę plawnąi pftedhiot dziąłąlhości) |



Z tęgo t'tufu osiągnąłem(ęłah) w Ioku ubiegłym docbód w wysokości| '' ,r'rł''e '.'''r{łĄ"z,1
ć/ (l

vn. - ,!
w spólkach handlowych \naŻwa' sierlzibą spółk\: '''''''7'fi'(''.'..'ś€' lr/t: ł7 '

jestem członkiem zarz ądu |od kied'))| ' ''''r.n'e'''' lsb&r"lrł
".J W

jestem człolkięm rady rladzolczęj (od kedy)| . fu.ć. .. €k|-ł/' ( 11/.
v

vm.
Inae dochody osiągane z t}łułu zatrudnienia lub imej działalnośoi zarobkowej lub zajęć,

Ix.
składniki mienia tuchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w przypadlał pojazdów
nechąnicznvch nole^ nodać marke' modpl i łok nrodukcii\:
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nol'yższe oświadczęnie sidadań ś\łjadoE'(a), iż !a pods''awis E!t' 2-13 $ 1 Kcdek$ kŁfnego za

\podarie niąrawdy lub zatajęnie prawdy grozi kara pozbawieaia wo1ności

kpy'' D..a, łł. xr'p. tł !''łęł. ł O'p 4 ł Ó' ł ł'
( miejscowość' data )


