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(imiona i nazwisko, w pzypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

zamieszkałyf) w

po zapoznanĺu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnĺa 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gos-
pod1ęej pzez osoby pďniące funkcje publíczne (Dz. U. z2006 r. Nr 216' poz. 1584, z pożn. zm.), zgodniě
z aĺt. 10 tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspó|noścĺ ustawowej-|ub stano-
wiące mój majątek odrębny:
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tytuł prawny (własność, współwłas ność, wie|kość udziału) :

3. Gospodarstwo rolne:
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adres:



rodzaj zabudowy:

tytut prawny (własnoŚc, współwłasność, uzytkowanie wieczyste , dzierzawa, Inny tytut, podaĆ jaki)

Ztego tytutu osiągnąłem(ętam) w roku ubĺegłym przychód i dochód w

4. Inne nieruchomości (p|ace, działkĺ):

wysokoŚci:

m2

(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki orazĺnne dane)

5. Zasoby pĺenĺęŹne: 
l

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: Ą ,ĺu ľłęą- (płrr:Iĺ.Ů ,??).b-?].Et .-ľ.ť,IF-LT))toTłCą
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papíery wartoścíowe. .. .'......A. lf ł?.q:l.t.D.,1{.]
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienĺe od Skarbu Państwa, ĺnnej państwowej osoby prawnej, jednosteksamoządu terytoria|nego, ich zwiézków |ub od komuna|nej osoĹy práwne;, które pod|ejaio zoycĺu w drodzeprzetargu; t
t8ŕ./ \ nie*
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Podać rodzaj mienia, datę nabycia' od kogo.
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1. a* Nie jestem członkiem zarządu anĺrady nadzorczej, komĺsjĺrewĺzyjnej spółki prawa hand|owego, aniteż
członkiem zarządu f u ndacji prowadzącej działa| ność gospodarczą.

-b:-'estem€złonkien:l.zarzédu-ľady.n adzorczej lub 'komisjĺ rewizyjnej spółki prawa hand|owego, członkiem "
zarządv f undacji.prow adzącĄ,dżłďaInośc gospodarczé.-.".

(wymienić pełnione funkcje istanowiska wrazz nazwami spółek ifundacji)

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

a* Nĺe jestem zatrudnĺony(a) anitez nie wykonuję innych zĄęćw spółkach prawa hand|owego, które mogły-
by wywołać podejzenie o moją stronniczość |ub ĺnteresowność.

b*W sptÍkE.c|.rprawatnndlowego wykonuję-nizej wymien ĺone,zajęcia:



Z tego tytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

a" Nie jestem członkiem zaządu, rady nadzorczejanikomisjirewĺzyjnejspółdzie|ni'1)
.b-*lestem ezłonkjern-zaządu-rád[na.dzorczejĄab komisjir.ewizyjnejspďdzielni:

(podai petnioną funkcję, nazwę i adres spółdzĺe|ni)

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

W następujących społkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzia1y lub akcje:

(nazwa spółkĺ- adresy, wĺe|kość udziatőw,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokoścI:

Równocześnie'ośwíadczam, ie W społce ..........

i|ość akcji)

----

....'..:.:--]: moje udziały (|ub akcje) pzekraczĄą 1Oo/o.

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziaty |ub akcje nie stanowią 1ooÁ kapitału.

IV

Nĺe prowadzę działa|ności gospodarczej na własny rachunek anĺ wspó|nĺe z innymi osobami, nie zarządzam
równiez takądziała|nością ani nie jestem pzedstawicĺe|em czy tez pełnomocnikiem w prowadzeniu taiĺe;
działalności..l
Prowadzę- w wyzej, okľeś|ony sposób -dz.iałaInośápo|egaĘeą-na--2.



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

V

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1o'00o złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, mode| irok produkcji):
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VI

Zobowiézania pĺeniężne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki, oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakĺej wysokości):

,'1



vtl

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:

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

(miejscowość, data)

PowyŻszeoświadczenies!łalamświadomy(f),Żenapodstawie ar|..14 ust' 1ustawy zdnia21sierpnĺa 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarczej pzez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz' U. z2006 r'

ľ.ji.216' poz. i584, z póżn. zm.) za podanie nieprawdy grozĺ kara pozbawienia wo|ności' ,
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(podpis)

., Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych../ Nie dotyczy działalności wytwőrczejw rolnictwie.

Niewłaściwe skreś|ić i uzupďníć, wpisując w poszczegó|nych punktach odpowiednie dane


