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III.

1' Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałenl gminnyclr osób prawrrych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały tę stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółcę:.'-....................

Z tego Ętułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....' 
' '......

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach lrandlowych naleĄ podać liczbę i emitęnta udziałów:

ńlrc
Z tego tytufu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokośct:.

IV.

1' Posiadam akcje w spółkach handlorłych z udziałem gminnych osób prawnych 1ub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takię osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytufu osiągnąłern ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

' :::1i:-::'j:: ]:::':::*::i:::i::]::::::::1::'::]:T : ::l:"',| '*tr)";a; ąo
Z tego Ętufu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;

v.

Nabyłem (am)'( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prz1łrależnego do jego majątku' odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tęrytorialnęgo, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku mętropolitalnęgo następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu naleŻy potlać opis mienia i dalę nabycia. od kogo:''''.'.......''..

vI.

1' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać fomę prawną i przedmiot działalności);....'.......''' ' '........'''''''

- wspólnie z inn1łni osobami..

2. Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem plzędstawicięlęm, pełnomocnikiem takiej działalności
1nalei podac lomlę prawną i przedmlot działalnościl:...'''''''''''''' ''.'''"''r,''^'...'''''J''^../....''''''''' .'''''''''''''''....'.''''

-osobiścię''''''''''''''
- wspólnie z innymi osobamt... (/ ' ,, - .'tJ

Z lego r}'fufu o5lągną }ęrn(ę lam ) w roku ubiegtym dochód u uysokości'''''''.''''''''''''''.'':'' Ml( q/l 1"Lrt(//



VII I.

W spółkach handlorł ych { nazwa. stędziba. spólki l|.''''''''''''''''Mir

- je:lein czloŃiem /al/ądU l od kiedy?:'''''''.'.......'''' Mrc.
- jestem członkiem lady nadzorczĄ ( od kiedy): Mie d

Z tęgo tyfułu osiągnąłem(ęłarrr) w roku ubiegłym dochód rv wysokości:' '. ' ' '........

VIII.

Irrne dochody osiąganę Z Ętułu zatrudnienia 1ub irrnej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

IX.

Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechaniczlych należy

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętę kędyty i pożyczki oraz warunki,
najakicb zostały udzielone' (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):.'.''''.....

czEsc B


