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OSWADCZENIE MAJĄTKOWE
Dz. U. z 2(N3 r- Nr34, Nz. 283

Uwaga:
1, adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

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

O1oĘa składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnychskładników majątkowYch, dochodów i zo'bowiąz-an Oo majątku odrębnego i majątku objętego

u iza granicą.
ytelności pieniężne.
je jawne, w części B zaś informacje niejawnego oświadczenie oraz miejsca połóżenia

(rriejsce zatrudnienia.

po zapoznanitl się z przepisami ustawy z dnia
(Dz. U. z 2001 r. Nr l 42, poz. 1592 oraz z 2002 r. N
l53, poz. l27l, Nr )00, poz. 1688 i Nr 2l4, poz.
posiadam wchodące ł, skład małzeńskiej u,spólności
L
Zasoby pienięzrre:

papiery waftościowe: .,.,.....,,..,,....
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Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

lo powierzchnia:
o waftości:

rodzaj zabudowy:

Ęrtuł prawny:

dochód w wysokości:

tytuł prawny:

l, Posiadarn udziŃY w spółkach handlowych zudziałempowiatowyclr osób prawnych lub
Pzedsiębiorców, w któryclr uczestnicątakie osoby - naleĘ podać liczbęi emitenta udziałów:

tldziĘ te starrowią pakiet większy niż l0%o udziałów w społce:

z tego §rtułu osiąglrąłern(ęlarn) w roku ubiegłyl doclród w wysokości:
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- naleĄ podać liczbęi emitenta udziałów:

Ztego tytułu osiągrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..,....,.,,.,..,.......

IV.

akcje te stanowią pakiet większy njż 70%o al<cji w spółce:

1, Posiadan akcje w sPÓłkach handlowych zudziałetnpowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestlticzątakie os liczbę i emitenta akcji: .........

,.......... nig ,.

ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innych spółkaclr handlowyclr - należy podać 1iczbę i emitenta akcji:

'Lrcgo rytułu oslągnąłeIn(ęłaln) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
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gospodarczą 

":,ill':: rJr: ]r,".o-,ot 
działalności):

"U"""""",
- osobiście

-wspólnie z inrrymi osobami

ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jesten przedstawicielem, pehromocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać formę prawną i przedrniot dzińaln

..,..,....Ń.ę,,.,.

- osobiście

- wspólnie z innyIrri osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rł,wysokości:

WI.
W spółkaclr lrandlowyclr (nazvta, siedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestern członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

z tego tytułu osiągrrąłern(ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w wysol<ości:
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Ix. !
Składniki mienia ruchomego o warlości powyżej l0.000 złoĘch(w przypadku pojazdów rnechanicznych
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PowYŻsze oŚwiadczenie składarn Świadorny(a), iż na podstawie aft. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozi kara pozbawienia wolrrości.
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