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(miejscowość)

Uwaga:

CZĘŚc A
J a, niżej podpisańy(a),

1, dczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
2. każdej z rubryk.

ryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

jest określić pzynależnośó poszczególnych
zań do majątku odrębnego i ma;ątru oUiętóóó

u iza granicą.
zytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenle oraz miejsca 

- 
połóZenia

|'ąnąn/}łW

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

środki pieniężne zgromad,zone w walucie obcej:

papiery wartościowe:

tr.
l.

2.

Ęćuł prawny:

u

urodzony(a)

tytuł prawny:

t



o wartości:

udziĄ te stanowią pakiet większy niż |0%o udziałów w spółce:

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

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

Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ....,...,.

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcj

Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,..
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t

v.

od
od

vPrD llrrgtll.l l ualę uaoygra, oo Kogo:

W.
l, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (nateĘ podać formę prawną i przedmiot działalnośoi):

ztego §łtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. ZarądzamdziałalnoŚcią gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać fo..ę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):



1

' '*l,Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok.prodŃcji): ...,........

x.
Zobowiązartia pieniężne o wańości powyżej l0 000, złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvłiązl<uz jakimzdatzeniem,w jakiej wysokości): ,,...,

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadPz4nie

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

. 233 § l Kodeksu karnego za podanie

(miejscowość, data)


