
|.lwaga:

CzĘŚC A

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannegorubryk.
ie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

obowiązana jest określić pzynateżnośó poszczególnychw i zobowiązań do majątku 
"dd;-"-Ó i majątku objętego

B zaś informacje niejawneofaz miejsca położenia
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(miejscowość)

Zasoby pienięzne:

II.
1,

i,","",,,,,.........



G

3. Gospodarstwo rolne:
rodĄ gospodarstwa: ............,.....,...i.,,....,.... ..!r,r1.1., powierzchnia; ........,..,...

4.
Z tegoĘitułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: """"""""

III.
1. Posiadam ldziaĘ w śpółkach handlowych zudzińęmpowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: ,

;;;;;; ;;;;;; ;; ń;; ;;,:; ;;",^:o:u:^ilil,

ZtegoĘrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,..,.,..,.,..,.,

2, Posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych , naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

Ztego§ńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,,.....,...""

2. Posiadam akcje w innych spółkachhandlowych _na\eży podać liczbę i emitenta akcji: ,, 9

Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .....,..,

; ;-;il ";;;;;,;;;;;; ;" ;;;**,;,;, ; ;;"u"'"



v.
NabYłem(am) (nabYł mój małZon ek, z wyłączeniem mienia irrynaleznego do jego rnajątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej ospby prawnej, jednostek samorządu tórytorialneg o, ióh związt O* iub oa
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze prrót^rg, - naleĘ podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

u.
l, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....,...........,.,.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Ż. ZarządzamdziałalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ................

aa

- wspólnie z innymi osobami

Ztego t/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

.§



T.-

Składniki rnienia ruchomego o warto§ci pov,,yżej l0.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
na|eży podać markę, model i rok produkcji): ..........,.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 ńoĘch,,,v tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvłiązkuz jakim zdarzeniem,wjakiej wysokości): ...,..

czĘŚc B

Adres zamieszkania os oby składaj ącej oświadczenie :

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

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1

nie y lub zatajenie prawdy gtozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

Kodeksu karnego za podanie


