
OSWIADCZEN| E MAJĄTKOWE
Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283

-/ (miejscowośc)

Uwaga:
1" jest do zgodnego z prawdą, starannego
2' konkretnYm Przypadku zastosowania, na|eży wpisaó
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczegóInychskładników majątkowYch, dochodów i zobowią."n ao ń"Jątku odrębnego i majątku objętego

u iza granicą.
ytelności pieniężne.' jawne, w częścl B zaś informacje niejawne

oświadczenie oraz miejsca 
- 

połóżenia

4.
5.
6.

CZĘŚC A

- środki pienięzne zgromadzolre w walucie o cej:

(nrie.jsce zatrudllienia. stanowisko lub f,unkci a)

Ę: ".apoznaniu się z przepisami ustawy z rlnia
(Dz. U. z 200l r. Nr l 42, poz- 1592 oraz z 2002 r. N
153, poz. l27l, Nr 200, poz. 168S i Nr 2.!4, poz.
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
I.

Zasoby pienięzne:

II.
i.



rodzaizabudowv:

4

1, Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudziałetnpowiatowycb osób prawnych lub
Pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘpodac licóę i ernitenta urlziałów: _

(

.4/..l...Ę.. .. ?..o r..Z...ę. ?..r.

udziĄ te stanowią pakiet większy niż7}Youdziałów w spółce:

ztego §łułu osiągriąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam udziĄ w innych społkach handlowych - naleĘpodać liczĘ i emitenta udzią|sg,.

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

rV.
1, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
-:".: 

::::::r::::"'" 
osoby- naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: ........,

.. ,(. . . . , . . . . , . . . . .

,M- l..Ę ?,ę.T Y,.€_.?...?

akcje te stanowią pakiet większy 1-1iż 70Yo akcji w spółce:

ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w inrryclr spółkach hand



n
NabYłenr(am) (nabYł mój małzorrek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skańu Państwa, innej parrstwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu tórytorialilego, ich związków Tub od
konrunalnej osoby prawrrej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drtdze pr"łr-gu _ należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VL
1. Prowadzę działalrrość gospodarczą (naleĄ podaó fonnę prawną i przedmiot działalności): ....,...,...........

- osobiście

- wspólnie z innyrni osobarni

ztego tytułrr osiągrrąłerrr(ęłam) w roku rrbiegĘm pzychód i dochód w wysokości:

2- Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, peŁlomocnikiem takiej działalności
(należy podać fornrę prawną i przedmiot działalności): ......,.........

- osobiście

- wspólnie z inlryni osobanri

Ztego tFufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.
W społkach handlowyclr (nazllla, siedziba spółki):

,,' . E.,...... 
D.,a..T...?...€..?..?,

-jestenr człorrkiem zarządu (od kiedy):

-jestenr członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego §łułu osiągrrąłenr(ęłam) w roku rrbiegĘrn doclród w wysokości:

VilI.
lnne doclrody osiągane ztlĄull: zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lqb zajęó,

.!....,2,.Q.,, l..Z. ?r.,
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PowYzsze oŚwiadczenie składąm Świadorny(a), iżnapodstawie aft,233 § 1 Kodeksu karnego za podanieriiepl,awdy lub zatajenie prawdy grozi kala pozbawienia wolności,

ń*
|\

?_Ł.ę......Cu:k.P-.,.*..1..L| Z O ł 3"ł|--r._/ (mie.iscowość, data)


