
oŚ Dz, U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283WlADczENlE MAJĄTKoWE

:.. ..,.......,.....,. r.
(miejscowość)

Uwaga:

st do zgodnego z prawdą, starannego

nkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

jest okreś!ić przynateżność poszczególnych
zań do majątku odrębnego i m'a;ątru oijęi;J;
u iza granicą.

lności pieniężne.
awne,_ w częśGi B zaś informacje niejawneoświadczenie olaz mlejsca' połóZÓni"

czĘŚc A
J a, niżej podpisany(a), Otgeo*-J

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..,,..ilE......

1. Dom o powierzchni: ..,.,$,P,.., ,..,. m2,o wartości:

il.

2.



3. Gospodarstwo rolne:

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,........,...,,.
4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: ...,,....

o wartości:

ilI.
1, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziałęmpowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: .

.,/I}P.....

udziĘ te stanowią pakiet większy niżl}% udziałów w spółce:

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,..,....

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

ry.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

akcje te stanowią pakiet większy niż l|Yo akcji w spółce:

Ztego§rtułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:...............'

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

..,...,.ł

Ztego em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................



v.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mieniaĘrzynaleanego do jego majątku odrębnego) od

lub od

:::

W.
l, Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ...,......,.....,...

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

2. Zaruądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): .....,mP...,.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): (!p.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VIII.
lnne dochody osiągane z Vtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,



Ix.

x.
Zobolviązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w nłłiązkuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): .,....

czĘŚc B
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data) (podpis)


