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il:"n. 
jest do zgodne9o z prawdą, starannego

ie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać
obowiązana jest okreśtić pzynależność poszczegótnychw i zobowiązań do majątku.oĘń-Ó i majątku objętego

B zaś informacje niejawneolaz miejsca położenia

Uwaga:

czĘŚc A

urodzony(a)

{-,"ń

Zasoby pieniężne:

tr.
l,
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4.
m ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,......,.,...

//
ilI.
1 . Posiadam ńziĘ w spółkach handlowych z udzińempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestnicątakie osoby - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: .
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Ztegotymfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc', ,..............1 (. ,. ,t..
,tilrł
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handlowych -naleĘ podaó liczb :

;,ż,/ .:: :,:::::::: ::: ::: :::::::::,
Ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałen powiatowyóh osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .........

7/lpr""""""" ,o$;;/

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doc



'v.
m mienia prrynależmego do jego majątku odrębnego) od
jednostek samorządu terytorialnego, ich zrviązków iub od
re podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać

UPr§ lluęnla l oatę naDycra, od Kogo:

u.
l. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zaruądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

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

vII.
W społkach handlowych (nazł,ła, siedziba społki):

4ł*



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 ńoĘch (w prąpadku pojazdów mechanicznych :
naleĘ podac markę, model i rok produkcji): ...............
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w łm zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w miązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......

czĘŚc B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ...

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

Powyższe oświadczenie składam świ
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi

śu-uko h

l Kodeksu karnego za podanie

(miejscowośó, data)

z


