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Uwaga:
1" adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, 
akażdejzrubryk,
bryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

9:oĘ' składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych
składników majątkowYch, dochodów i zo'bowiązin oo majątku odrębnego i majątku objętego

u i za granicą.
yte|ności pienięźne,

jawne, w części B zaś informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca połóżenia
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papiery waftościowe:
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J Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
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l. Posiadam udziały w spółkach lrandlowych
przedsiębiorców, w któryclr uczestniczą takie

zudziałem powiatowych osób prawnych lub
osoby - naleĘ podać Liczbęi emitenta udziałów: .

l

ttdziĘ te stanowią pakiet większy niż l}%udziałów w spółce:

ztego tytułu osiąglląłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2, Posiadam udziaĘ w innyclr spółkach lrandlowych - naleĘpodaó liczbę i emitenta udziałów:
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1 ' Posiadam akcje w sPÓłkach handlowYch z udziałempowiatowych osób prawrrych lub przedsiębiorców, w
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akcj i :

Iv.

akcje te stanowią pakiet większy ltiż 10Yo akcji w spółce:

Ztego §Ąułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: .,............,,



VI.
1, Prowadzę działalrroŚÓ gospodarczą (naleĘ podaó fonnę prawną i przedrniot działalności):

2, Zarądzarn działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikieni takiej działalności
(naleĄ podaó fonnę prawną i przedmiot działalności):

W spółkach handlowycli (nazwa, siedziba spółki):

-jestem cz]onkiern konrisji rewizyjnej (od kiedy): ,^4.1,.'9
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ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

-wspólnie z ir {---- -

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w

VIII.
hne doclrody osiągane z Ąłułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej 1vb zajęó,

z podanienr kwot uzyskiwanyclr zkużdego §łułu:
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233 § l Kodeksu karnego za podanie


