Pruszków,dnia 27.04.2017r.
(miejscowość)
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3 Gospodarstwo rolne:

4. inne nieruchomości: działki budowlane: ( wspólność małżeńska)
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Posiadam akde w spółkach handlowych

- należy podać liczbę i emitenta akcji:
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VI. Prowadzędziałalność gospodarcząż(należy podaćformę prawną i przedmiot działalności):
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VII.
1. W spółkach handlowych

(nazwa, siedziba spółki)

nie dotvcz
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy):
-jestem członkiem komiqi rewizynej (od kiedy):

Z tegotytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochódw wysokości
nie dotyczy
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczą3 (od kiedy):
- jestem członkiem komiqi rewizgnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości

nie dotyczy

3. W fundacljach prowadzących działalność gospodarczą:
!Uę:dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komiqi rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkową lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: (brutto przed opodatkowaniem)
12 1 700 PLN -- stosunek pracy
14 200 PLN -- działalność wykonywana osobiście

5 000PLN - najem

lx
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżq 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):
1. samochód osob AUDI A4 1.9 TDI -- 2004 r - własność

2. samochódosob AUDI A4 2.0 TDI -- 2006 r - wspólność
X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżą 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokości:

nie dotyczy
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Adres zamieszkaniaosoby składającą oświadczenie

Midsce położenia niemchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy ]ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pruszków 27.04.2017 r
(midscowość, data)

(podpis)

1Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w formie i zakresiegospodarstwarodziimego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

