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Uwaga:
l. o6oba składająca ośwladcz.nle obowlązana lest do żgodnogo z prawdą 3tarann6go l

!upołn6go wypolnlonla każdój ż rubryk.
2. J6żell .posrczególne tubrykl nlo znajdulą w konketnym pr.ypadku zastosowanla' należy

wplśać 
"nle dotyc2y''.

3. osoba składaląca ośwladcż€nle obowlążańa lest określlć prrynalożność po$żcżególnych
gkladnlków majątkowych, dochodów l zobowlążań do marąlku ooręlńego l ń4titłu
objętogo matłońrką wspólnośclą majątkową.

4. oś]^/ladcz6nle o slan|o majątkowym doryczy majątku w krdu l za granlcą.
5. oówladcz.nlg o stanle malątkowym obojmu,|e ńwnloź wlorźt(.lnoścl plonlężne'
6. w 6zęścl A ośwladcŻgnla zawań€ 3ą lnfottnacjo jawna' w częścl B żaś lnfoamac'|e nlo]awno

doiyczące adrcsu zamleszkania śkladająoego ośwladczenió o.az mlolsca położanla
nlaruchomoścl.

czĘŚĆ A
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' siańowBko lub fuńłcJa)

po zapoznaniu się z przBpisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądŻi€ grnlnnym (Dz' U. z 2oo1
r' Nr 142, poz. 1591 olaŻ z 2002 l' Nr 23' poz' 22o, 62' poz' 558' Nr 113, poz. 984' Nr 153' poz'
1271 l Nl 214' poz. 1806)' zgodnie z alt' 24h lą ustawy oŚwladczam, żo posiadam wchodząco w
skład maźeńskiej wspólności majątkowej lub sląnowiące mój majątek odrębny:

t.
zasoDy pi6n ęznts:
_ środki pieniężns Żgromadzo1o w waILci€ pol6kIej:.'.'.'' '' '' ''.')' '';.'....:'.' 'i'.

papiery wańościowoi

........ na kwotel



t.
l. Posiadam udzią w gPółkach hand|ą4/yń z udziałem grnlnnycfi osób prawnych lub

prz€dsiębiorców' w których uczeslniczą takie osoby - naloży podać llczĘ l omłlanta udaieM{r

o wgrtośd:

udziały te gtanowią pakle( więksŻy niż 10 % udziałów w gpółce: .....''....'...'..''..'

z tcgo tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku lbiegłym dochód w wysokoścl: ...'.'

Posiadam udzia' w innyoh spólksoh handlowyoh - należy podać liczbę i€mitenla udziałów| ''.',',

'.'.''..'..-rr....-''''.''..::.1.-':.ił.:;g''...'.............-.__



z tego tytuł! o6iqgnął€m(ęłam) w roku tjbiegvm dochód w wysokośc]: ..'..'

tv.
1. Posiadam akcje

prz€dsiębiorców,
w Epółkach handlowych z udŻiałołn gńInnych osób prawnych lub

W klórych lcŻosln]czą takie oŚoby - naloży podać llczbę iomilenta akcjl:

2' Posiadam akcio w innych spółkach handlowych - należy podać llczbę l omlt6n1a akc]i: .,..'''''....'''.

'.' '' ''.''' ''1'. ' '' ''.' '' ')''^''l':ł' ' :'.,'1' '.'.' '.' '''''' '.'.'.'' '.'.'.

akcie te stanowlą paklot większy niż 10 % akojiw spólce: '..,....,''.'.',...'..'....

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości; .'.'.'.

z tego tytułu osiągnąłom(ęłam) w rcku ubiegłym doohód WwyśokoŚoi| '..''.

.,!'c' 'r!.1.' 'ł.ri

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, zwylącŻeni€m mionia pŻyna|ożn€go do jogo majątku odrębn€go)
od śkar6u i';ńsŃa, l;n6j państwowój o6oby prawnBl, Jodnostki samorządu l6Monaln9go, lch

związków lub od komunalńoj'osoby prawnej nisiępujące mien]e' klór€ podlogało zbyciu w drodze
pr.€targu - na|eży podać opis misnia l daię nabycla, od kogo: .'..'...''''''''.'.,

vt.
1.

- wspólnio z nnyml osobami '.'.'.''.'.''..'.'.:":.t.'.''''..'.''.''1*'.;'1''"':'1J\)



Z lego lytułu osją9nąlem(ę]am) w roku ub]€głym pę ychÓd i dochód w wyso koś"L '.9'.''h.-6-'h.+:'

2. zażądzam działalnoŚclą gospodarczą lub jestem pż€dśtawiciolgm, pełnomocniklem takioj
dzia]alności (należy podać formę prawną i plz€dmiot działalnośoi)|.',.'.'......'

wspólnie z lnnymi osobami

z tego tytułu osiągnął€m(ęlam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: .'....'

v[.
' I + -.

W spólkach handlowych (nazwa siedziba spó1k'): ' '''''''.''.'V:'ł'''''.....'..''!'l':.'i]'1..'.'.''''..'''.''.''.''.'.'.'...'.)l

- j€stem członkiem z6żądu (od kiedy): '''''''''''

' je61€m członkiem rady nadzorczoj (od kiedy): '

jestom członkiem komisji rewizyjnoj (od k'edy)| '.

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zł (W przypadku pojazdóW mechanicznych

naloży podać markę, model i rok produkcji); ''.'.'(1*-'1łrn|-'''.'..Łl.'-'.ii'lł'l'''''''.''..'.'''!'9.{'6',i..'



x.

zobow|ązania pienlężn€ o Wańości powyŻej 10'000 zł' w tym zacjągnięte krgdy9 l pożyozki oraz
warunki' na jakich zostały LrdŻielone (wobec kogo' w zwląŻku z jaklm zdazanlem' w iakl€j wysokoścl):



czĘśĆ B

Adr€s zamiesu kanła osoby składając€j ośWiadcŻ€nle:

Mjejsce położenla nieruchomoścl wymlonionych w punkcie ll częśclA (adńs);

I

3.

4.

5,

inarvr osoeCIWą

lq5rySEj!ryNrolgl

Powyźszo ośwladcŻBnjo 3kladam śwladomy(a), lż na Pod9lawl9 ań.233 $ 1 Kodeksu kamogo
Ża podanle nloplawdy lub zatalenle prawdy grozlkara poŹbawlenla wolnoścl.
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