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Uwaga:
1, adczenie obowiązana jest do zgodnegp z prawdą, starannego

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

3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegótnychskładników majątkowYch, dochodów i zobowiązan Oo majątku odrębnego i majątku objętegó

aju i za granicą.
rzytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenie oraz miejsca położenia
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3. Gospodarstwo roIne:
rodzaj gospodarstwa: .(.

1 , Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych 1ub

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tv.
l , Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałęm powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

2. Posiadam akcje w innych

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód



Y,
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pfuynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich złliązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

a

vI.
1 . Prowadzę działalność gospodarcą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

2.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

vII. .

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):



Ix.
i \,,_ ;

Składniki mienia ruchomego o wańości poryżej l0.000 złotyffi (w przypadku pojazdów mechanicńych
naleĘ podaó markę, model i rok produkcji):

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w złłiązku z jakim zdavs,nięm, w jakiej wysokości): ......

czĘŚc B
Adres zanieszkania o soby składaj ącej o świ adczenie :

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 §
nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kar a pozbawienia wolności.

(miejscowośó, data)


