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określió pĘynależnośó poszczególnych
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składników majątkowych, dochodów i zo'bowiązan oo ń"jątxu
1 {z9ń9ra wspólnością m ajątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy ńajątku w kraju iza granicą.

również wiezytelności pien iężne,
są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawneskładającego oświadczenie olaz miejsca' połóienia
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po zaponlaniu się z przepisami ustawy z dn
(Dz. U. z2001r, Nr l42, poz. 1592 ofazz2002. r.
753, poz. 127l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
posiadarn wclrodzące w skład małzeńskiej wspólności
L
Zasoby pienięz-re:
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f Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodaI-stwa:

o waftości:

III.
l ' Posiadam ńziĘ w sPÓłkach handlowyclr zudziałempowiatowych osób prawnych lub
Pzedsiębiorców, w którYch uczestniczą takie osoby - naleĘpodać liczbę iemitenta udziałów:

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach |9pdlowrch - naleĘ podaó liczbęi emitenta udzińow:
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których uczestnicą talcie osoby- należy podać liczbę ierrr iterrta akcj i :
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1' Posiadam akcje w sPÓłkacll handlowych z udzilłem powiatowych osób prawrrych Iub przedsiębioIców, w



T
Nabyłem(am) (nabył nrój rnałżonek, zwyłączeniem rrrienia pt4lnależnlego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Pństwa, innej panstwowej osoby prawrrej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków Tub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetar-gu - nalezy podać
opis mienia i datę nabycią od kogo:
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fuĘą
Prowadzę działalnośó gospodarczą (na|eĘ i przedmiot działalności):

"""."",c"" 1Uh,c*
-osobiście ., .lr.th fuąą

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, peŁromocnikierrr takiej działalności
(naleĘ podać fonnę pr

\
- osobiście ....... W. ą"

W spółkach lrandlowych (nazłła,siedziba spółki): /r&

- j estem członkiem zarządu (od kiedy) : ..,..., rJj^L...,. !

-jestenr członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,WlŁŁ,...fu.?

Ztegotytrrłu osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłyrrr doclród w wysokośc i ..l/.,!r/e.,.,.

vItr.
Inne doclrody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

nychzkażdego Mułu:
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x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżrcj 10 000 złotyclr, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczkioraz
walunki, na jakich zostĄ udzielorre (wobec kogo, w zvliązku z jakim ńarzeliem,w jakiej wysokości): ......
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CZĘsc B

233 § l Kodeksu karnego za podanie


