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Uwaga:

1. osoba składająca ośB'iadcŻenie obowiązana jest do zgodtr€go z plawdą, starannego
i zupelnego vT!ełnieda kłżdej z rubryli

Ż. Jeżeli poszczególne rubryki nic znajalują v konkret!}lrr prĄt)adk:u zastosowania' naleą'
wpisać ''oic dotrc^ ''.

3. osoba składająca oświadczede obowiązana jest okreśIić pr'ynależtrość poszczególnyclr
skladEikó{' majątko\1Ych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająlku
objętego maltcńską wcpÓlnością mająlLową'

4. oświadczenie o statrie majątkos;T'm dotyczy majątlflr w kraju i za granicą'

5. oświadczenie o stanie Dlajątkow}'m obejmuje ró'rłrrieź wierz"itelności pieniężne'

6' w części A oświadczeBia zswańe są informacje jawne, w części B Żaś informłcje niejałle
ilotyczące adresu zamieszkania skłatlającego oświadczenic olaz miejsca położenia

eruchomoścL

cz4ŚĆ ł

urodzony (a)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dlia 8 malca 1990r. o samorządzie ryiłrrm @z.U'
z 2001I. NI 142,poŻ.159l olaz z 2002r. Nr 23' poz'220'Nr 62, poz. 558, NI 113, poz.984, N| i53,
poz'127i i NI 214, poz.1806)' Żgodoie z ań. 24h tej usta\ły oświadczam, ze posiadaE wchodŻase
w sk1ad małżenskiej rłspól-ności majątkowej lub stanowiące mój m-ajątek odlębdy:
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w.
l. Posiadam-akcje w spółkach hand1owych z udziałem gmilaycb osób pravlych lub

przedsiębiorców, w ltórych uczestniczą takie osoby i p1ęiy oo6aó liczbę i emitenta akcji:
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Nabyłcor{am) ( nabył mój małżonek, z w1łączenienr nrienia pr4ta1eŹnego <lo jego mająrkł
odIębn€€o) od SkaIbU Państwą irtnej pńsrw_owe'j osoby prarłnej, j.r1nostel'samoiządrr
teĄ'tońalnego' ich łvia.zkórł']ub od komunaLnej osob) pra*nej oastępują.e mien]e' L:tóre poalegało
zbyciu \ł dlodŻe pŻetargu - nŹdeŹy poi']ac opis.mlenla i antę,',.u] . 
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Z tego ańułL] osjŁqnalcm(ęłfun),ń .oku ubieg1ym dochód w rł,rsokości: .'' 7zr4
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). Prowadzę działalność gospodarcŻą (naleł podać loIrrrę plawną i przedrn]ol działa]ności) :

/ le8o R ruŁ oŚiqgnałem(ęł"nr) w roku Lb

2. Załządzan działaInością gospoda]czą lub .jestem prŻedstawicieleń pełnomocnikiem takiej
działa-Jności (naleĄ podał formę prawną i pŹedniiot działalności): ..'...-.--....'.. ..'
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W .po]k.Ll h"nd.ow}cn rna^ą si.dziba spolo .: '' '''' n?.e ' .'.
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Zobowiązanja pienię'ne
oraz warunki, na jakich

o waflości po\łyżej i0 000 złooch, w t}m Żaciąsnięte hed}ty i pożycżi
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakie|

wysokości): .'...''.'''..
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