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Uwaga: (miejscowość)

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

ie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać
obowiązana jest 

"t"f'if pzynateżność poszczególnychw i zobowiązań do ma;ątlu-oĘffirr" l majątku objętego

B zaś lnformacje nieiawneolaz miejsca połóżenia
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Zasoby pienięźne:

..... nakwotę:
tr.
1, Dom ń nnrrria_^L_j. 
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^1, Dom o powietzch"i,^.,.,,,ł.,(. 
m2, o wartoś 

"i, 
.,..... % ../

Ętułprawny,,,,Hł.,......Y.. W::UŁ,lgUo 'ł"'..

2, Mieszkanie o pgwierzchni:...,. ......... m2. o
tytułprawny,.,.,,...*.1...,.,...M P.rAłU



3. Gospodarstwo rolne: l ,, ż l
rodzajgorpoa"...}"", ......,...,...V,l .?=,.,....9.?.!.,'!..(.?.Y..,,.,..,......, powierzchnia:

o wartości:

Ęćuł prawny:

ztego §itufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4.

o wartości:

§rtuł prawny:

nI.
l . Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z ńziałęmpowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestnicą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów; .

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l|Yo udziałów w spółce:

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

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

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

ry.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

-:":: 
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akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce:

Ztego §ńufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,....,.......,..

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

Ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .............,..
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vI.
l. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalnośoi); .....,.....,........

- wspólnie z innymi osobami

ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2, ZaruądzamdziałalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

"::, :::::"-",: :::::: : :,-fi:i:ć"':"ł,óYiń.ł_,,,, _

- wspólnie z innymi osobami

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

-jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

kme dochody osiągane zĘn;łuzatudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtufu:

?wE"""""",t



{;
Składnikimienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złoĘch (w przlryadku pojazdów mechaniczrych
nakeĘ podac markę, model i rok produkcji): ,..,....,......

x.
Zobowiąz,artia pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

waruŃi, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvłiąz/r<tt z jakim zdarznniem, w jakiej wysokości): .,....

cz;ĘŚĆB
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..

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

Powyższn oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aft, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(mĘscowość, data)


