IJRZĄD (]I\,[INl'

KnZY:j:|'i'( )iriiliSK Ą

H*
P

Lll.:!

MAJĄTKowE

rzekaz? no do,ralaiwienra

roku

wg stanu na dzień

(Eiej scowośó)
Uwaga

i

1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
Etalannego i zupełnego $f,T)ełnienia Łażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó1ne rulrryki nie znajdują w konkretnym' przypadku
zastosowania. na1eży wpisać 'lnie dotvczvl'.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś1ió prz1ma1eżność
poszczegóInych składników to'ajątkowych, dochodów i zobowiązań do ttrajątku
od!ębnego i majątku objętego tdalżeńską wspó1nością Dajątkov'ą.
4. oświadczeni€ o śtanie naj ątkowf.td dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie Eaj ątkow}rE obejluje również wie.zytelności pieniężne.
6' W części A oświadczeniazawalte 9ą infortlacje jawne, w części B zaś
infoĘtracje niejawne dotyczące adleEu zallieszkania 9kładając€go oświadczenie
oraz miejsca położenia nieruchomości '
czĘśćA

niżej podpieany (a) ,
(iuiona i nazrrisko o::az
urodzony(a) ....,. Z.&.
.Ta,

rE,toĄ}l€ 'f2ł'Ą.
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(niejsce zatrudrrienia. gtanowisŁo 1ub funkcja}
po zapoznaniu się z przepigali ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o saE'orŻądzie
glinnl't! (Dz. rJ. z 20oL r. Nr 142' poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poż, 22o, Nx
62, poz. 558' Nr 113. poz. 984,Nr 153, paż. !27L i N! 214, poz. 1806), zgodnj.e
z arŁ. 24}r tej ustawy oświadczam, że po9iadan wc}rodzące w gkład nałżeńsŁiej
wspó1ności najątkowej ]-u.b startowiące
'!ój Bajątek od!ębny:
1.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone
- środki pieniężne
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powielzctrDiai
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ogiągTląłen (ęła!)

z tego tytułu
4. Inne nieruchoności
powie!zchnia:
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w roku ubiegłyn przychód i dochód
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tytuł ptawny:
III.
1. PosiadaD udziały w spółkach handlowYctt z udziałem gminnych ogób Plawnych
lub przedsiębiorców. v' których uczeEtniczą tąkie osoby - należy podaó
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udziały te stanowią pakiet j'iększy niż 10t udziałów w spólce:
z tego tytułu osiągrrrąłeo (ęłam) w loku ubiegł!.D dochód w wysokości:
2.

z tego Łytułu osiągrrąłeo (ęła_E) w roku ubiegł]an dochód w wysokości:
rv.
1. Pogiada.u akcje w spółkach handlowyctr z udziałem g|to'innych osób prawnych lub
plzedsiębiorców, w których uczegtniczą takie osoby - należy podaó 1iczbe i
eroitenta akcji:

akcje te Etanowią pakiet większy niż 10Ł akcji w gpółce:
z tego tytułu osiąg,nął'eo (ęła.m) w roku ubiegłlm doctród
2' Posiadau akcje
eEitenta akcji:

w wygokości:

w innych spół'kactr handlowych - należy podaó liczbę i
. . ' . '/t'i.€
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z tego tytułu osiągnąłeo (ę.ŁaD)

w

loku ubiegłyt! dochód w rłysokości:

Nabyłen (an) (nabył nój małżonek,z

wyłączenie! tlienia przynależnego do jego
najątku odrębnego) od skalbu Państwa,innej państwowej osoby prawnej ' jednostek
Ealoolządu terYtoria1nego. ich zlłJ.ązków lub od komuna1n€j osoby prawnej
następujące uienie, któle podlegało zbyciu w dlodze plzetargu - na1eży podaó
od koso:
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Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy poda'ć for!ę pfa9'ną i przedńiot

::::i:T:::]]: . ..:
- osobiście

:.: .".. .'.,Żfr.{..

.'..ł.or.rcł:

- wspólnie z innyBi oaoballi
z tego tytułu osiągtrąłe& (ęłaB) w roku ubiegtyto przychód i dochód

!,'Y9okości :

w

2. zaiządzaE' działalnością gospod.arczą 1ub j€gten plzed9tawicie].eB
pełnomocnikien takiej działalności (należy podać foruę prawną i przedmiot
działalności) i '.....
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- v'spóInie Ż inn!.tdi osoballi
z tego tytułu ogiągT!ąłen (ęłam) w roku ubiegł}m dochód w wysokości:
VTI.
w spółkach hąnd1owYch (nazwa, siedziba spółki) :

jest€!

.

.....

członkieo zarządu (od kiedy):

- jesterq członkien rady nadzorczej (od kiedy):
- jeEte& czlonkierB konisji rewizyjnej (od kiedy):
z tego tytułu osiągnąłea (ęł'am) w roku ubiegł].E dochód w wysokości:
VTII.
Inne dochody osiągane z tytulu zatludnienia Iub innej działaJ-nościzarobkowej
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IX.

skł'ad'tiki mienia ructroru€go o wartości por.'Yżej 10.000 złotych (w przypadku
podaó markę' node1 i rok produkcji): " '
::]:::::.:::::]:::]:::.:"'eży '.'.'.'.
.'.'.'. /!Ę'.'.'.'.2r:i'.r.ł{.|:'.'.'.: . : : . : : . : : . : : : : : : : .' .
x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych' w t}Żn zaciągfrięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzie1one (wobec togo' w
związku z jakin zdarzenieo, w jakiej wysokości) :.. '.. ..
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Po9ryżgze oświadczenie gkłądam świadony(a) iż na podstawi€ art.233 S 1 Kodeksu
'
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbavrienia

wo]-ności.
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