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| . Osoba skladaj4.a oswiadczcnie obowfrzana jest do zgodnego z prawd+ staranneSo i zupelnego *ypehieria
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3- Osobasktadaj4ca ogwiadczenie obowiqzana jest okeslid pr,)nale2nol' poszczeg6lnvch skladnik6w

majatkowych, dochod6* i zobowi4zari do majqtku odr9bn€go i majqtku obj$iego malzenskq wsP6lnosci4

maj4tkow4.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majetku w kaju i za granicq.

5. O6wiadcz€nie najq*owe obejmuj€ r6wniez wierztlelnosci pi€mg2ne

6'wczgsciAoswiadczeniazawan€sqinformacj€jawne'wczfsciBzaiinforrDacjeniejawnedotycz4ceadr€su
zimieszlania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci
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p.rr, *oUy per"iq.e frr;'kcje publicae (Dz. U.Nr 106, poz 6?9' z1998r'Nrl13,poz 7l5iNr162,Wz 1126'

; 1999 r. I.ir 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz 306 oraz z 2002 r. Nt I 13' poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz urtawv

z dnia 8 maiEa igg0 r o samoraazie grninnym (Dz U z 2O0t r- Nr l42' poz. l59l or.z z 2002 r' Nr 23' poz 220. Nr

62.poz.558,Nr113,poz.984,Nrl53,poz.l27liNr2l4,poz.t806)'zgodniezan24ht€justalryoswiadcz:n,ze
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I. Zasoby pienigine:
. Srodki pieoigine zgromadzone w walucie polskiej:
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IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczbq i emitenta akcji: ..14ic..
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z nyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Parlswa innej panstwowej osoby prawnej, jednosek samorz4du
terylorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby pmwnej nastgpuj4ce mienie, k16re
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1. ProwadzQ dzialalnodd gospodarcd'1l (nalezy podai form€ prawna i przedmiot dzialalnosci): ... .....-.

2. Zarzadzzrn dzialalnosci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podai formQ prawn4 i przedmiot dzialalnosci):

- osobiicie........... .......................t|lit......do:t1.uL1.
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l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .......-.-..-..

2. W sp<1'ldzielniach: ^" .ob\*t-
jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

aic {rn1
Z tego tltulu osiqgo4lem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .....r'air..... dal1. U-.1.lt
- jestem czlonkieFr rady Dadzorczej (od kiedy):
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- jestem czlonkierp komisj
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d"l*t i rewizyjnej (od kiedy):

Z tego gtulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

VIII. tnne dochody osiqgane z q/tulu zatrudnienia lub
z podaniem kwot uzyskiwan ch z kazdego tytulu:

innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi.
z poqatuem Kwol uzvsbwanych z t(a:zdego lltutu
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X. Zobowi4zania pieniQine o wanosci pow),zej l0 000 zlotych, w tym zaciqgniele kedyty i
pozyczki oraz waruki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w
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Ill Niewlalciwe sl(I€Slid.

I2l Nie dotyczy dziataboSci wytw&rzlj w rolnictwie w zrkcsic produkcji roslinnej i z$icr.fcej, * foimie i zakresie
go6podarstwa rodzinnego.

I3l Ni€ dotyczy nd nadzdczfch sp6l&ielni mieszkaniowych.


