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Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
wypełnienia każdej z rubryk'

i

zupełnego

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie

dotvczv".

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

4.

częściA oświadczeniaza.wańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

6. W

czĘsc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20o1r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 iNr214, poz.
1806)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnoŚci
majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
L

Zasoby penit2zre:

-srodki pienięzne zgromadzone W Walucie polskiej:

_

_

środkipienięzne zgromadzone w walucie

papiery wańościowe:
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tel./fax. (0-22) 626 92 95, (0-22) 626 92 97
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o wartości:

tytuł prawny:
2.

Mieszkanie o Powierzchni:

.ł,;

tytuł prawny:
3.

GosPodarstwo rolne
rodzai gosPodarstwa:

ś26/ 1
powierzchnia:

o wańości:

rodzązabudowy:

....

tytuł prawny:

w
Z legotytułu osiągnąłem(ęłam)

roku

nieruchomości
powierzchnia

4. lnne

o Wańosct:
tytuł prawny:

il|.

1.Posiadamudziaływspołkachhandlowychzudzia'łemgminnychosob.prawnvchlub
podac liczbę i emitenta udziałow:
osobv
lakie
u.'"rtnlii
ktorych
-"n"i"zv
pzedsiębior"o*, w

udziaty te

stanowiąó;ń;i;6r<'śzy niz

Z tego tytułu oriąsnł;;(ęi;*'w

10% udziałÓw w spÓłce: ':""""""'

uói"słym dochod w wysokości:
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i"mitenta udziałów:

/r

r.oru
Z tego tytułu orlągnł";1ęiil';

Vi.

uńi"głym dochod w wysokości:"" "'

gminnych osob PrawnYch tub
akcji:
po.i"oam akcje w społkach handlowych z udziałem
nalezy poo"i liczbę i emitenta
osoby
uczestniizątakie
;[tór|ch
paedsiębior"ó;,

k..*

BoK@signform'pl'tel-/fax'

...?-

6f7

(O-22)626 9295' (o 22)6269291

b#"

niŻ 1Oo/o akcji w społce:
akcje te stanowią pakiet większy

Z tego tytułu osiągnąiumięil';

roku ubiegłym dochod w wysokości:

handlowych
2. Posiadam akcje w innych społkach

-

nalezy podac liczbę i emitenta akcji.
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V.

Nabyłem(am)(nabyłmojmałzonek,z.wyłączeniemmieniaprzynaleznegodojegomajątku
jednostek samorządu
innej plnstwowej osoby prawnej,
ó"nrt*",
sxarou
oo
odrębnego)
mienie, które
komunalnej ośobyprawnej następujące
ich;a;kdlub'od
terytorialnego,
pooaó opis miónia i datę nabycia' od kogo'
podlegało zbyciu w drodze przetargu ".r"zv

*,.
aro*"dzę

podaó formę prawną i przedmiot działalności):
działalnoŚÓ gospo darczą(nalezy

-osobiŚcie:
-wspolnie z innYmi osobami:
Ż

ła; ryt'i" ;ąg;ł;ńGffiil ;;k; ńi"ółń il';ńJJ

i Jóćńod w wysokoŚci:

jestemprzedstawicielem pełnomocnikiem takiej

2ż'^:;;d;;;;i;i"il;;ią;".p"d1r-":;i"b
podaÓ formę p'"ńhą i przedmiot
działalności(nalezy

działalności):

_osobiście.
-wspÓlnie z innymi osobami:
Ż

ió

i'i'łu osiągnąłem(ęłam)w roku

o www'signform.pl Sp. z o'o''

;ilói'*

ózychód

i

dochod w wysokości:

tel'/fax' (o_22) 626 92 95' \o'22) ę26 9?97
e-mail: BoK@signform'pt'

vll.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
,''//3//7:-44
4,-4:!ł"'""-'"'"r'"'-""''

'r

-jestem członkiem zarządu (od kiedy);
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

lX
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10 o0o złotych (w przypadku pojazdÓw
mechanicznych nalezy podac markę, model irok produkcji):
!.o'-,'t:
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X
Zobowiązania pienięŹne o wartościpowyzej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości).
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Owwwsignformpl Sp zo.o.,e-mail: BOK@signtorm.pl, tellfax.(O-22)6269295

(O-22)6269297

czĘŚc B

art.233 $
Porvyzsze ośrviadczenie składam świadomy(a),iŻna podstąr.vie
lub zatajenie pralvdy grozi kara pozbalvienia wolności'

trr/*r1,
'/

il/1//il*

(miejscowośc, data)

O www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BOK@signform
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tel /fax (o'22\ 626 92

95 (0-22) 626 92
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l(odeksu karnego za podarrie tlieprawdy

