
(miejscowość)

1, adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

2. 
akażdejzrubryk.
bryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó

3, O9oba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określió pzynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zo'bowiązitl Oo majątku od-rębnego i majątku Óętógo

ju i za granicą.
rzytelności pieniężne,

acje jawne, w części B zaś informacje niejawnecego oświadczenie oraz miejsca połóżenia

Uwaga:

CZĘŚC 
^

(miejsce zatrudn ienia. stanowisko l ub funkc.la)

po zapomaniu się z pzepisami ustawy z dnia
(Dz. U. z200l r. Nr 142, poz. 1592 orazz2002 r. N
l53, poz. 127l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólrrości
I.

Zasoby pierrięzne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: o@o

papiely waftościowe:

.., na kwotę:

(



Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodalstwa: .........,..... powierzchnia:
o waftości:

4

Ęłuł prawny: ...,,...,.,....,..,.,....

Z

t""",..
tytuł prawny: ..

ru.
l, Posiadarn udziałY w spółkaclr handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lŃ
Pzedsiębiorców, w których uczestnicątakie osoby -naleĘpodać licóę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż l}Yo udziałów w spółce:

2, Posiadam udziaĘ w innych spolkaclr ńandlowych - naleĘpodać liczbęi emitenta udziałów:

Ztego §Ąrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód * *yrotoS9
łl,/,I,lv

IV.
1, Posiadarrr akcje w sPÓłkach handlowycli zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczątakie osoby- należy podac liczbę iemitenta akcji: .....,,..

akcje te stanowią pakiet większy t-liZ 10%o akcji w spółce:

ztego tytułu osiągrrąłen(ęłanr) w.oku ubiegłyn dochód w wysokości: ..

2, Posiadanr akcje w irrnYch spółl<aclr lrandlowych - na|eży podać \iczbęi ernitenta akcji:

Ztego tytLlłu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubieg.Ęrn dochód w wysokośc i: ..,..k-,i,.



od
od

opis rrrienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1.

- wspólnie z inrymi osobami

Ztego§rtułu osiągnąłerrr(ęłarn) w roku m przyclród i docliód w wyso
Ztego §rtułu osiągnąłerrr(ęłarn) w roku m pfzyclloo l qoulruu w wy§u

Zarządzamdziałalriością gospodarc ząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej działalności

(na|eĄ podać fornrę prawną i przedrniot działalności): """"""""

- wspólnie z irrnymi osobami

1

vII.
W spółkacli lrandlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestenr członkiem zarządtl (od kiedy):

- jesterrr członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestern członkiem konisji rewizyjrrej (od kiedy):

ZtegoĄĄułu osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłynr dochód w wysokości:

V[I. l l __,^: l.-L -^:^'
Inne doclrod;, osiągane z ty.tuh zatrudnielria lub innej działalności zarobkowei lrrb zajęc,



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 złoĘch(w przypadkrr pojazdów mechanicznych \
na|eĄ podać markę. model i rok produkcji): ,..,,.......

x.
Zobowiązania pieniężne o waftości powyżej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte laedyry i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zvliązlu z jakin zdu,zeniem, w jakiej wysokości): ......

cZĘSc B

Powyzsze oświadczerrie składam świadorrry(a), iż na podstawie art. 233
nieprarydy |1h zafaienie ,lrawdy grozikara pozbawienia wolności.

§ l Kodeksu karnego za podanie

\

(miejscowośó, data)


