
l
1,1
l. t

--|
,]

]

W|ADCZEN|E MAJĄTK9WE 
Dz, U, z2003 r, Nr34, poz, 283oś

Uwaga:

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

nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, na|eży wpisać
obowiązana jest określi_ć przynależność poszczególnychw i zobowiązań do majątku'ÓĘ;*; i majątku objętego

B zaś informacje niejawneoraz miejsca położenia

cZĘŚC A

TOŁ ?Rp krNP : lĄY lłSNoś



4, lnne nieruchomości:
oku ubiegĄrm przychód i dochód rłi dochód w wysokości:

ilI.
l, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których vczestniczątakie osoby - naleĘ podać ticzbę iemitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:

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

Ztego Ęćufu osiągnąłem(ęłam) w roku

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ,..,......

a.

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

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



v.

vyr§ urlgllla l ualę naDycla, oo Kogo;

s.yłączeniem od
prawnej, je od
ienie, które

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

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

, ;-;;; ;#;.;,il;; ; ;;;;,;"
2. ZuządzamdŻiałalnością gospodarczą lub jestem prze

- wspólnie z innymi osobami

Ltego §łułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

WI.
W spółkach handlowych (nanła, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarzą

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochodY osiągane ztyfi,lłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,

ł



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 złotych(w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ............

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

waruŃi, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w arliąz|uz jakim zdatzeniem,w jakiej wysokości): ..,...

cZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawd/ lub zatajepie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

(miejscowośó, data)


