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Uwaga:

t. osoba sHadaiącaoświadczenie
obowiązanai.ś do zgodncgoz prawdą,stalannogoi zupc|negowype|nienia każdeiz łubryk.
2. Jeże|iposzczegÓ|nerubrykinie znaiduiąw konkrotnymprzypadkuzagtosowanie'na|eł wp.lsać.nie dotv.
czlt' .

przynależność
poszczegÓ|nychskladnikÓw ma.
3. osoba skladaiąGaośWiadczenio
obowiązanaiest określić
m.iątkowych,dochodÓw i zobowiąza do ma|ątkuodrębnogoi majątkuobiętegomatżc skąwsp |nośGiQ
iątkową.
4. oświadczeniemahtkowo dotycry maiątkuw klaiu i za g]anicą.
pieniężne.
5' Oświadczenie
maiątkoweobeimuie1Ówniożwiolzyte|ności
6. w częściA oświadczonia
zaw.rte 3ą informacjejawne.w cz?ściB zaśinformacjenieilwne dotycżQce
rdresu zamieszkaniask|adaiącegooświadczen.e
olaz mieiscapo|ożenianieruchomości.
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ustowyz dnia 5czerwca1998r.o samorządziepowiatowym(o2.U. z 2001r.Nr 142,poz.1592olazz2002r. Nr23,
poz.220,Nr 62. poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1688i Nr 21.4,poz.1806),zgodnie
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ż
|ubstanowiącemÓj maiątekodrębny:
!.
Z as oby pi e n i ę ż n e :

Ae.ooo u-.

- środki
pieniężne
zgromadzone
W Wa|uc.e
obcej:..............,...(ł(.,.ę.......Q.(a.ry
cą
/

- papieryWartościowe:
...łLk:.ę,.....,.,
Q.d.a.ęe .ry

DziennikUstaw Nr 34

-

2235 -

Poz.283

1. Dom o powierzchni:
m2.o wartości:
.'.'.'.............
.........................
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.,powierzchnia:..

z tego Mu|u osiągną|em(ęlam)
w rokuubiegtymprzychÓdi dochÓd w wysokości:
..........'.......'....
4. lnne nieruchomości:
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Posiadam udzia|yw spÓlkach handlowych- nateżypodać |iczbęi emitentaudzialÓlvrt..k.:ę.,.,...H.p

udziatyte stanowiąpakietwiększyniżl0% udzialÓww spÓ|ce:'...............
z tggotytułuosiągnąlem(glam)
w roku ubiegtymdochÓd w wysokości:
......................'

tv.

akcjot9 stanowiąpakietwiększyniż10%akciiw spÓlce: ..'...'.........'...
z t6goMutu osiągnąlem(ę|am}
w roku ubiegĘmdochÓd w wysokości:
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(nabylmÓi maiżoneĘz wylączeniemmieniaprrynależnogo
Nabyłem(am)
do iego majątkuodrębnego)od Skar.
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osobiście

-

wspÓlnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiągną|em(ęlam)w roku ubiegĘm pnychÓd i dochÓd w wysokości:
Zarządzam dziata|nościągospodarczą |ub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalności
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osobiście

-

wspÓlnie z innymi osobami

Ztego tytu|u osiągnątem(ętam}
w roku

vil.
(nazwa,
1. W spÓtkachhandIowych
siedzibaspÓ|ki):
..,,...k.:,.ę.........#,ę7ęq
-

jestem cztonkiemzarządu(od kiedy):

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

-

jestem cztonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego Ętu|u osiągnqtem(ęlam)w roku ubiegtym dochÓd w wr/sokości:
2. W spÓ|dzle|niach:

_ jestem cz|onkiem zarządu(od kiedy}:

-

jestem czfonklem rady nadzorczejs(od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytutu osiągnątem(ętam)
w roku ubieg|ymdochÓd w wysokości:
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gospodarczą:
3. W fundacjach prowadzącychdzia|alność

(.+(.,.ę.
e{,e-fi"T

-

iestem cz|onkiemzarządu(od kiedy):............

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Ztego Ą1tuluosiągnąlem(ętam)w roku ubieg|ym dochÓd w wysokości:
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Iub innejdziala|n
Innedochodyosiąganez Ę1tutuzatrudnienia

]X.
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w tym zaciągnigtek76dytyi pożyczkiorazwarunki.
Zobowiązaniapieniężneo wartościpowyżej10 000z|ot}rch'
kogo,w arriązkuz jakimzdarzeniem,w iakiejwysokośGi):
na iakich zosta|yudzie|one(rrvobec
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Powyzsze oświadczeniesktadam świadomy(a),
iz na podstawie art. 233 5 1 K o deksu kar nego z a po danie nieprawdy Iub zatajenieprawdy grozi kara pozbawleniawo|ności.

