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Zuoby pienięzne:
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Ęrtuł prawny: .........,....... ........,.,,..ffi.*........,,...,.,*,.l-..:

o waftości:

ĘĄuł prawrry :,....,. 2 ł rr.:, ł,.-.::. :.?:l,,......,*.7.Z./*.n.. "**Ą;źą

m.
l. Posiadam ldziaĘ w spółkach handlowych zlldziałempowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestnicą takie osoby - nalezy podać liczĘ i emitenta udziałów: .

udziały te stanowią pakiet większy niż I}Yo udziałów w spółce:

Ztego§,tułu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłym doclród w wysokości: ..........łr..€.......,,&a.,/-f ,,

2. Posiadam udziaĘ w innycb spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

ż ;;ilńil ;;ió;i;.i;ilr;,"k" ;;;;gń;;;il*Y;;k;;i, ;:,-:, 
"" Z1:*

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowyclr zudziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczątakie osoby- naleĘ podać |iczbę i emitenta akcji: .........

)E,9_...,.:...ł..r.,..,,,,/.a.I?:....:..ł!:,|.,.... ..f,ó,kL6...=..?.?ę.../.,,.,..€fIR.łk.. -..zĄ

Ztegotytułu osiągnąłeIrr(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości, .........§.1 1.r..ł4....."r-.

2. Posiadam akcje w inrrych spółl<aclr lrandlowyclr -należy podaó liczbę i emitenta akcji:



Nabyłenr(am) (nabył rnój nrałżonek, z wyłączeniem nrienia pr4lnależnego do jego majątkrr odrębnego) od
Skarbu Państwa, irurej państwowej osoby pramej, jedrrostek samorządu tórytorialńeg o, ich nvią1 o* Tuu oa
konrunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze p.retr-gu - należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Ztegobłułu osiągnąłern(ęłam) w rokrr ubiegłym przychód i docliód w wysokośc i: ,....,4:.1....,/,4-.
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać fonnę pra*,lą i pzedrniot działalności): ..........,...., .,..k:.ę,..,... .(.=.Ę..-".,:.....,.,.......,,..,

- osobiście .a,74 , a

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ......,ka. ł.-.6*--..l..,...,...

-jesterrrczłonkiemradynadzorczej(odkiedy):łt.*.,,.,.,,,./-.1*

Ztego §ĄułLl osiągnąłenr(ęłanr) w roku ubiegłyrn doclród w wysokości: ............a-.*...,..oy'.r,ó,--..,......

WII.
hne doclrody osiągane zSułtl zatrudnienia lub irurej działalności zarobkowej llb zajęć,



x.
Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 ńoĘch, w §im zaciągrrięte kredyĘ ipożyczki oruz
warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w zlr,tiękuz jakimzdarzeliem,w jakiej wysokości): ...,..

. {,_r. *l ł h.7 ł{: ą ...,,..*,:..,...,...ł.=.(:ł,,.....*..i*,.(,ę.*:.=,.
.f z u a, . lś......-..,... d. d, ź. . 3-,ł,. ź. /,. 3,f,..,..,,,.....,,,.. :,. .,

CZĘŚc B

powyższe oświadczerrie składam świadonry(a), iż na podstawie arl.
n ieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolności.
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233 § 1 Kodeksu karnego za podanie


