
oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowi+ana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

' :3iffT:::":r;rłi-ilifi. nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eŻy wpisać

,. il3f"..1"f/"i."iu"" oświadczenie obowiązana iTt . ok.rg:lf. .p:J-:1':::.: J,""?i:..:n":ll#:
składników majątkowych, dochodó* i ió.oo'iąźań do majątku odrębnego i majątku obiętego

małżeńską wspólnością majątkową. . '.
4. oświadczónie-majątkowe dótyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie maiiirowe ooe;mri;e ró,i,niez wierzytelności pieniężne. -
6. W części n oswijoczenia ziwarte 

"| 
info,'"cie ;awne,.w cżęści B zaś informacje niejawne

dotyczące aoresu-lamieszkani"-:ii;;;iil;'g", oświadczeńie otaz miejsca położenia

nieruchomości.

czEśG A

Ja, nizej podPisanY(a),
(imiona i naailisko oraz naailisko rodowe)

urodzony(a)

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisam1 usĘY. z.dnia 21 sierprria ].991 . o ogranic^ze^niu prowadzenia działa|noŚci

gospodarcz ej przezosoby pe!ią9ę tunr<cje.'piń|"l!i io= U. Nr 106, ioz' 679, z^1998 r' Nr 113, poz. 715

iNr 162, paz.1126,, lgóg' ' .. Nr49, poz.-ła5,zżooo i. Nr26, poz. sbo orazz2OO2r. Nr 113, poz.9B4 iNr

214, poz.1806) oraz ustawy z dnias^czerwcó 199B r. o 
""'o..ąożió 

powiatowYll(oz U. z2aa1 r' Nr 142,

poz.1592orazzzoozr.-Ńłzg,poz.220,N,62; póz ssa, Nr113.'po'. gał, nrisg, poz.1271' Nr200, poz.

1688 iNr 214, poz' 1806), zgodnie zalt.'iscbi 
".t"ń 

oświad.czam, ze posiadam wchodzące w skłao

matzeńskiej wśp'otnosci mjjąt[owe, lub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięine:

- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej:

- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej:

- papiery wańościowe:

na kwote



il.

1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie o powierzchni. ' . . . . . . ' . .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: .............. powiezchnia:""""""""""""'

o wańości:
radzaj zabudowY:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochod w wysokości: .'...............

4' Inne nieruchomoŚci:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w społce:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '.................'

m2, o wańości: .'...... tytuł prawny:

m2, o wańoŚci: '....... tytuł prawny:

tv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - na|ezy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spo,łce:

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małŹonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaÓ

opis mienia idatę nabycia, od kogo:

vl.
1 . Prowadzę działa|noŚc gospodarczą2 (na|ezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): ....................



- osobiŚcie

- Wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod idochÓd w wysokoŚci: .....'.......,..

2. 7arządzam działalnością gospodarczą |ub je9tęm przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|noŚci). .-........'....

- osobiŚcie

- wspolnie z innYmi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....'

vil.

1. W społkach hand|owych (nazwa' siedziba spÓłki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '...'..'.'......

2. W społdzie|niach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...'..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ....'...........

3. W fundacjach prowadzących działa|noŚÓ gospodarczą:



. jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...

vill.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu:

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyŻej 1o.ooo złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych

na|eŻy podaĆ markę, modelirok produkcji): . ' , .- .

x.
Zobowiązania pienięŻne o wańości powyzej 10'000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związkuz jakimzdarzeniem, w jakiejwysokości): ........



czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oŚwiadczenie: ....'...'.....

Miejsce połoŻenia nieruchomoŚciwymienionych w punkcie Il częŚciA (adres):

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iz. na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

niópiawoy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

(miejscowoŚÓ, data)
(óóadi.s)

1 NiewłaŚciwe skreś|iÓ.
' l'ii;;;iy;iv oińł"ńściwytwórczejw rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej

i zwierzecei, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego'
. Nie dotyczy rad nadzorczych społdzie|ni mieszkaniowych.


