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I. skiej wspóIności majątkowej lub

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:



ĄJ. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

Ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód
4. Inne nieruchomości:

o wartości:

ilI.
l . Posiadam udziĘ w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

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

u

udziĘ te stanowią pakiet większy niż l\Yo udziałów w spółce:

2. Posiadam vdziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

rv.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

akcje te stanowią pakiet większy niż l|Yo akcji w spółce:

Ztego $tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

2, Posiadam akcje w irrnych spółkach handlowych -naleĘ podaó liclbgi emitenta akcji:

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........,./.....



VI.
l, Prowadzę działalnośó gospodarcą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): .....,....,........,

- wspólnie z innymi osobami

ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(na|eĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ,.............,.

vII.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....,,...,,....

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

L



x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w miązkuz jakimzdarzeniem,w jakiej wysokości): ...,..

IX. siF

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 złoĘch(w przypadku pojazdów mechanicznych
należrl podaó marke. model i rok orodukcii): ........-...

cZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

rvrręJ§gę PUruZęIrrą Ilrgrugnomoscr Wymręnronycn w prrnKcre rr częscl A (aoresr:

Powyższn oświadczenie składam świadomy(a),iżna podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)


