
Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk'

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv".

2. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no5d poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowycn, OocnodOw i zobowi4zaf do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego matZefisk4 wsp6lno5ciq

majqtkowq.

3. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.

Oswiadczenie o stanie majqtkowym obeJmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

4. W czqsci A oswiadczenia zawafte sq informacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieizkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.
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ilt.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6p prawnych lub przedsigbiorcow,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podqt ligzbq i emitenta udzial6w:

12. i(r

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub pzedsigbiorcow,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale?y podac ticzFe 
!



2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych c liczbq i

',.,,,,n..!.

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylEczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku odrqbnego) od

Skarbu pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w.lYb 
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vt.

dzialalnoSci2

vil.

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

osobiScie

- wsp6lnie z innymi

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'..-..'...n

-

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosc



vilt.
Inne dochody osiqgane z tytutu
uzyskiwanych z kazdego tytulu: ..

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

F-----?

X.

Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,



Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a),.i2 na podstawie ar1,233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi t<ara fozb'awienii.,idrn"sdi.
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