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3. Gospodarstwo rolne.

r o dza1 g o s pod a rstwa : ..9,r.**|- y,,.,ę.r,lę... l.., lt.9.9. l.v:.|.Ę:.
o wańości: 20aozŁ

tytuł prawny: '{ęnę-l.y.l e.ę.*9§.ę., .T.*.Ł.?ęl,ę Ł.*
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:
iOOa / 40a

4. lnne nieruchomości:
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1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
PvedsiębiorcÓW, W których uczestniczą takie osoby - nalezV podaó liczbę iemitenta udziałów:

,l.ł.9 ..g9|.yg.r.Y.

. *i.ę.... g 
9.t,_y.._C_?.y-,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:
,:_1,ę q9|,Y.g.?.y,

Ztegotytułu osiągńąłem(ęłam) w roku ,dółń ;ffi;ffiil;;kffi;
,.l } 9., -q.9.|.y-c_ ?. y

lV"

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzlałem gminnych osób prawnych lub
Pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać ticzbĘ i emitenta akcji:

2, Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc', ,n**...q;il*r,

.lt 9_...g9!.y..9.? y .....

o WWW signform,p] Sp, z o.o, e-mail] BoK@Signform,pl, Ie].|tax. (0-22) 626 92 95, (0-22) 626 92 97
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akcje te stancw;ą peil;et,ńiię|is:y niz.łO9i allcjl r..; -sp=ł:.-, l1= jol-yczy

Z tego tytułu osiągi-iąłc;i(ęlai;,,) w i"ui,i: ,.:.Łl:.gi1,,, 
c|,-.,c.!lu,-! vi: i jaai:a,::ai. ,r." dotyczy

i,r:,;.__i;lł ri:.jc,#;;;;;yci: 
=;:łłk*cłi i;;-+i=*ych .*- i:=iezy p,.ilłĆ litzbę i emitenta al<cji:

.+.:9_ .99!y..91Y
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n i e rlni rl,-; l;*] -- ]
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1. Pi,l,i;,.:iłę.-|.,;i;!rl+ść g,;;;;;,-i*i{:lĘ (i-:ij!iłzjy p+..Jać f+iii-lę i-,i'i..lilą l ;:izc,inriot Llziałalności):

Zakład Sz]<1arski

-osobjścle, bez osó]l

-wspolnia z innyl;i cs.:,Ł;-i,ll;: nie dotyczy
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9.9.Ę.y9.,ą):,,,..
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_jestem członl<iem zauądu (od kiedy): nie ciotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .*.ę...g9!__y..9.?.y,,,.

- jestem członkiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy) : ..**.ę.,,_ę,9,.t ygna

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrli dochód w wysol.{ości: 
..*+.ę..,_q_o..tyg.r.y

Vll0.

!nne elochody csiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalncści zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzysl<iwanych zkażdego tytułu: ..p.+,ę_9ę..,R.+,9,+.ę_gg:.ł.9.9,9!:.i,..

iK
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podaĆ markę, model i rok produkcji): Honda Civic 1. 7 CTDT 2O0Ąr

.Tę.p__._1ył.+.ęł.9-§ę...*,ę.ł.?..e_+.p_Ł.ę

K
Z+j;ałogiĘz*i''lia piwiężne c y"ęń*Ści pe,ł,+yźej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz iyart-lnki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związktł z jakim zdazeniem, w jakiej

wYsokości) : .,1.1.ę....*g§.y.ę.?,.y-,......,.......,.....,.....

o,].,.,.i.łsj3.]aormpi Sp Zo,o,,e-małl: BCK@:igfifoim.pl,+.e1-|rax-(0-22) 6269295, (0-22)6269?97

W społl<ach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie do ,,-czv




