
STAROSTWO POI}/IATOWE

oSwIADCZENT:E MAJATKowE

(miejscowoS6)

Uwaga:
L. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego,
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2. Jeileli poszczegrblne rubryki nie znajdujq u, konkretnym przypadku zastosowania, naleZn
wpisaf "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4.ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoS6 poszczeg6lnyclr
skladnik6w maj4tkowych dochodrbw i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tkr,r
o bj ptego m alzerf, sk4 wsprf lnorS ci4 maj 4tkow4.
4. Ofwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierrytelnoSci pienipine.
6. W czp5ci A oSwiadczenia zawarte s4 irformacje jawne, w czpsci B za5 informacjrr,
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sklardajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloieniar
nieruchomoSci.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)



. na kwotQ:

IT
ll.

1.Dom o powierz,cJhni: ... ... ... m2,o wartosci: ...

z. Mieszkanie o powierzchni: ... ...... r#,o warto

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodalstwa:......... ...., powierzchnia:

rodz.aj zabudowy:

t5rtulprawny: ......

Z tego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtym przrych6d i dooh6d w wysokoSci: . . .

4. Inne nieruchomoSci:

uI.

adzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? 70o/o adzial6w w sp6trce: . , .

Ztego tr/tulu osi4gn4trem(qlam) w roku ubieglynr doch6d w wysoko3ci:

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach hemdlowych - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

Ztego tytulu osiqpr4lem(glam) wroku ubieglyrn doch6d wwysokoSci:



V.
Nabylem(am) (nalbyl mbj malhonek, z wyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej parisltwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ictr zwi4zkbw lub od komunirJ,nej osoby prawnej nastppuj4ce rnienie, kt6rt,:
podlegalo zbyciu w drodze przetngu - naleiry poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.
1, Prowadzg dzia,talnoSd gospodarcz{ (nalezy podad formp prawne i przedmiot dzialalnoSci):,

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytutu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglynr przych6d i doch6d w wysoko$ci: ... .

2. Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takie.i
dzialalnoSci (nale>i:.y poda6 formg prawn4i przerlmiot dzialalno6ci): ... .

Uig
- wsp6lnie z irurvmi osobami

Ztego tytulu or;i4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spritki):

- jestem czlonkiem zaru1dv (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady narlzorczej (od kiedy'):

- jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuh osii4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. W spoldzielniach:

- jestem cztronkiem rady nadzorczej3 (od kiedl):



Ztego tytutu osri4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarcz4:

- jestem czlonkiem zarz4da (od kiedy):

-jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego rytulu osri4gn4lem(e{am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:

lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6,,

IX.
Skladniki mienia ruchomegr o wartoSci powyzej 10.000
mechaniczrych nalleZy podad markE, model i rok produkcji):

zlotych (w przypadku pojazd6vi

X.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci
i poZyczki oraz warunki, na jakich

powyzej 10,000 zlotych,
zostaty udzielone (wobec

w tym zaci4gnipte kredyty
kogo,wzwiqzkuzjak)mr

zdarzeniem, w jakiej wysoko$ci) :



czQSC B

Powyisze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na.podstawre arrt.233 g I Kodeksu karnego za
p od ani e nieprawdy lub zabjenie prawdy gr ozi karup ozb awienia wolno s ci,

\iilne M,!.wdet),,^ An,Qk ,?.o/Fn.
(miejscowoSd i data) (podpis)

rNis*ta 
S,t' l\e slae Sli6.

'Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej i rwierzEcej,
w formie i zakresie gospodalstwarodzinnego.

3 Nie dotyc"y rad nadzorczych sp6tdzielni mGszkaniowych,


