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2. .lĺ.żeli poszcze8óine rubryki nie z:najĺlują W l(ol1kľetnyrn |]ľzypadł(lĺ Zastosowania, l]ależy wpisać ]'ĺląds!Ycły'] '
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Ütreji-lIuje i'ŕlwriĺcż ,!,Jieizytclnoĺľi piĺ:liię;ĺlc,
6. W części A ĺśtviadcrenia ZaWartc Są inťol'lnacjĹ. jawrre, l' czqści ĺ} za:'.i irll'nrĺĺaĺ.jłr lrieji'!Wrlt: ,;|nĺyt_zącll adtĺl::ri

7í]řr1iesŻliania sl<laĺ1ającego oświaclczĺ.nic: oľa7: łl1iejsca pciłĺrżeni;r nlel'ut.hclľrlości.
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- środki pielliężne zgromadzone W Walucie obcej: .......W.ĺ'*" 'fuhą)Ö
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1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

przedsiębigrcpw, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałow:

o :J.................

o wartości: .....'oh',.''..8'ł7ĺ..ĺI.
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2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: .tł.g.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochóri w wysokości, ..Wl.,z.. '..Ä'\ \o'ä

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób praw

w których uczestniczą takie osoby - naiezy pociać liczbę iemitenta akcji: ..\n4l-.
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akcje te Stanowią pakiet Większy niż 1'O%akcji W spółce: ....lĺrz..... jd 
'ť-r\

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenĺem mienĺa przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mjeąie, które podlegało
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vl.
L' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub j

(należy podać formę prawną i przedmiot działa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...Wr.*..'ł.
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lx.
Składnikl rnienia rLjcl^lome8o o wai'tosci powyzej 10 C0C,ziqtych (w
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przypadku pojazdow mechaniczn ych

x.
Zobowiązania pienię
wartlnkl, ną 1ękich zc

*i*''1%i*ä

żne o wai'tości po,'vyże1 10 000 złotych, w
51:at)/ Udzieione (wobec kogo' w ZrvląZK|.l r.1akirr

tyĺn zaciągnięte kredyty i poŹ\tczki oraz
zciarzeniem, w lakie; wyscr<oscii: .. :- ..
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cZĘśĆ B

Powyższe oświadczenle składam świadomy(ai, ĺż na podstawie aft. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprewdy lubJ zataienĺe prawdý grozí kara pozbawienła wolności'
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