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. dnia .,/..{...V.ł..q. /.,L.. §.|.{.e.,.
Uwaga: (miejscowość)

n:"n. 
jest do zgodnego z prawdą, starannego

ie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać
obowiązana jest okreśtić pzynateżność poszczególnychw i zobowiązań do ma;ątłu'ÓĘilrr" l majątku objętego

B zaś informacje niejawneolaz miejsca położenia

A
/



3, Gospodarstwo rolne:

ilI.
1. Posiadam udziĘ w,spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestnicą akie osoby - nateĘ podać liczbę i emitenta udziałów: .

4.

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

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

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

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

.......,.,.,(.....,.

.,l/..l,,.,Ę* ?oT 7 cz Ti,..,....r.,.,,,...

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w spółce:

Ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

] ],"i"" :::: : :-]:::*iffi,:ł* ;:?ł ł::T:|, :-:::* "o:
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- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

,","*"'"";;;*;;,"i;;;.;;;;;;;;*;;;;il;;;, .,,,
2, ZarządzamdziałalnoŚcią gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

:-:':::::"""::::::::::*"ff:i::T'.i; ;_; i i=z_ i,,,,,
- wspólnie z innymi osobami

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

WI.
W społkach handlowych (nazw a,s iedziba spółki) :

a..t)r', 9 ę r.y,_,,.ę,,,?..r.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej l0 000 złotych, w łm zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

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

,, ,,., . ., , ż,'.ż_ ./ _ai! _ć-ż i
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cZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie :

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

PowYzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zaĘ enie plawdy grozi karapozbawienia wolności.


