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Uwaga:

1. Osoba składa.!ąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia kaźde.! z nulrryk.

2. Jeżeli poszczególne
dplgzxl'*

3'

z prawdą,

starannego izupełnego

nubnyki rrie znajclująw konknetnynn preypadku nastosowarłiel, należy wprisaf:,,ryfuł

ffisoba s0tłada.jąua o$wiadazemie ohow!ązau'la jest okreś!lćprzynależnośóposzczegóInych składników
nmajątlltowych, doohodów i zobowlązań clo rnajątku odrębnego i majątku objętego rnałżeńską
wspól n ościąnlajątkową.

4' Oświadczenie majątkowe dotyczy

iza granicą.
5. oświadczenie rnajątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarile są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
majątku w kraju

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nienuchomości.

czĘsc A
Ja, nizej podpisany(a),
urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o cgraniczeniu prowadzenia działalnoŚci go'
spodarczej przezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U'Nr106,poz.679,z1998 r Nr1'13,poz 715iNr162,
poz. 1126, z 1999 r. Nlr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr 142, poz' 1591 oraz
22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, po2.1806), zgodnie
z art. 24h teij ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnościmajątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
!.

Zasoby pienięzne:

_

Środki pienięŹrle zgromadzone w walu+ie polskiej: ....'..'.'.'...''....'..łtil
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"--"óroditl plenięlŁne zgrorriacnzon,g w walucie obcej:
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papiery tvańoŚciowe:
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na kwcltę:
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ku ubiegłym przychod

i

dochod w wysokoŚci

lnne nieruchomoŚci;

ilt.

Posiadam udziały w społkach handlowych

-

naleŻy podać liczbę i emitenta udziałow:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości' .'...''.ttui+.t........

IV

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych

_

nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:

tt

Nał:yłem(arrt) (nahvł rrlÓj małzonek, z wvłączeniem rnienia przynaleznegcl clo jego ma.jątku oclrębnego) od
Skarhu Państura inne1 pańshruowej osohy pravunej, iednostek sarnr:rządu terytoiialnego, ich zwlązkow lub od
kornunalnej osoby prawnej następujące mienie ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu _- nalezy podac

opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowaclzę działalnosc g7osp'oł:larczą2 (naleły pł"lciaĆ {'trrmę prawną i przedmiot clziałalności):

/

-.

wspolnie z innynii osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym prz

2 Zarządzam działa noŚcią
l

g

ospo darczą

lu

b jestem

(naleŻy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci

_

osolriście

-

wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wy

vil.

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2. W spÓłdzielniach:

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w
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3 W fundacjacłl prclwadzących

^--

dzrałalnośĆgospodarozą:

jestem człclnl<iern zarządu (od

l<iec.ly):

til.{....,.

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

,''...&l,|.(,.'....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚoi:

..'......ru.r,i
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..

innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ z podaniem kwot

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

X.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty ipozyczkioraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):

@www.sigrrfonn,pl

Sp zoo,producentaktywnychformularzy,e-mail:

biuro@signformpl

Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań.233 $
prawdy ltlb zata.jenie prawcly gr.ozi kara pozbawienia wolności'

1

Niewłaściweskreślić.

u

rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych'

,

'1

Kodeksu karnego za podanie nie-

i zakresie gospodarstwa
Ńi" Jot,'.'v działalnoŚci wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
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