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Urvaga:
l. o§oba slJadająca oświadczenie zobotliązana jcs1 do zgodnego z pra\rdą! starannego
i zupelnego rłypcłnienia każdej z rubryIi.
7.. jeżeli poszczegó'lne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosoN anil,
należy wpi§ać ,jnie dotycz]"' .
3. osob:r §klźrdnjąca oświadczcnic obowiązana jcst okreśIićprzynależność
poszczególrrl,ch składników majątkowych, dochOdów i zobowiązań do mająlku
odrębn€go objętego wspólnota lnajątkową.
4. oś\}iadczenie o stanie majątkoł\Tm dot},czY nrajątku rv kraju i za granicą.
5. oś\riadcżcnie o stanie maiątkołym obcjmujc rówrricż \\,i€rzytelności pieniężnc.
ó. 1r,cz§ści A oświadczeDia zawarte są infbrnlac.ie ie\\,nc, rr częściB zaśinfornacjc
nieia,t,i,ne dołczące adrcsu Zami€szkanitt skladającego ośtviadczenic olaz nlic,isci
położenia nieruchomości.
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Posiadam akcje $, spólkach hancliorł,lclr z Ll.]żialen] gminnych
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Nabyłem(am) Grabył mój małźonek,z iły}ączenienr mienia przynaleznego dojego
mają&u odrębncgo) od Skarbu Pństwa. rnnej pinlst\Ą,owcj osoby prar.r,nej. jednostelt
samolządu lerytorialnego, ich związkórv }rrb od lirlnlunalncj osoby prawncj niienie. któlc
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Powyż§zę oświadczenie składam świadomy(a) . iź na podstawie ań.233 § 1 l(odeksu karncgo
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kata pozbawienia wolności.
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Niewłaściweskreślić.
Nie dotyczy działalnościwytlvórczei w lolnjc1rł,ie \ł zakresie prodŃcji roślinncj
izwievęcej, w formie i zakesie gospo(]arsi\ła lodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni nlieszlianiowych,

