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Uwaga:(miejscotvość)
do zgodnego z prawdą, starannego

rctnym przypadku zastosovyania, naleĄr wpisać
obowiązana jest określić przynależnŃć lw i zobołłią.i,ł o" ń"iąń"-;Ę;"T;ii,nffiirHił§l

B zaś informacje niejawneofiaz miejsca połóUenia

Zasoby pienięare:

.. na kwotę:
tI.
l,



o wartości:

lnne nieruchomości:

o wartości:

tytuł prawriy:

m.
l. Posiadanr udziaĘ w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiotów,'w których uczestrlicą takie osoby - należy podać liczĘ i emitinta udziałów: .

udzały tp stanowią pakiet większy nź l}Yo udziałów w społce:

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

Ztego tytufu osiągrąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości; .......,...........

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

których uczestnicą takie osoby- rlalcży podać liczbę i emitenta akcji: ....,...,..

akcje te stanowią pakiet więt<szy niż I0% akcji w spółcc:

2. Posiadam akcje w irrnych spółkach handlorłrych -na|eĘ podac licóę i emitenta akcji:



'v
od
od

W.

- wspólnie z innymi osobarri

)
z tngo Ęrtufu osiąpąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
7'anąd"andziałalnoŚcią gosPodaroą lub jestem przcdstawicielem. pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy poaae rormę pfawną i przedmiot działalności)] .........,........,....

-wspólnie z innymi osobami

Z biegĘm dochod w wysokości:

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cdoŃiem komisji rewĘjnej (od kiedy):

Z ubiegłym dochód w w;rsokości:

lrrne dochodY osiągane z Ętufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego Ęrtułu:



)L
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotycĘ w tyn zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, najakiń zostały udzielone (wobec kogo, w ruląz.kll z jakim ńarzeliun, w jakĘ wysokości); ......

cZĘŚĆB
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie : ...-,...

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

I

1

4

Pow;źsze oświadczenie składam świadomy(a),źna podstawie aft.233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi'kara poóawienia wolności_

/
(miejscowoĘ drta)


