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l. Jeż€ll poszczególne rubrykl nie znaIffi w konkretnym przypldku zaitosotvania' naleł

'. 
Frl'fj ffi@ło" ńiadcze'ie obowiąz.na jest okr€śltć przynależnośc_poszczególnych

;Lń;kil;;iąik""ycrr, aocr,oaow_iioioiviązan ao mająlku odrębnego i nrjątlru

obiet€so m!łżeńską wśpóltrośclą mająłkową
l. ośłiaóczenie nejąikowe dotyczy majątku w krłlu i zą granlcą' 

.

i. oświadcz€nie mdątkowc obejmuje rówlież {łerzyteltrości ple ęztre'. _

;. w.iis"i ili"ulizenin z"ron"tj'ą #*macie ;rnne, w cĘici l zaś informrcje nlęilwue' 
aońo'"i.. 
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"a".ro 
z.mieszkania iłr"a"ią"LJ oświadczęnie oraz mlojsca polożenia

nieruchomości.

o zapoznaniu się z przępisami ustawy z dda 8 malca 1990 r' o' samorządzię_ g'ninnym (Dz'U'

;,)oi;. Ń;;4'p;; 15'91 oraz z 2o'o2 t, Nr 23, poz' 2Ż"o' |! !2' 
poz; 5'8i Nr ] 13' poz' 984'

łi iij. o""' t27i'i Nr 2l4, poz. 1806), zgo&ie zi*' 24h tęj usrawy oświadczam' że posladam

'.n" 
j]"i" * 'ńj *'r"Jsuii*sporaós"ńujątkowej lub sranowiące mój mająrek o&ębny:
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l. losiadarn udziały w spó&ach handlowych z udziałęm gmimyoh osób plawlych lub
przedsiębiorców, w których uozestliczą takię osoby - mleży podać liczbę i ęmitentą udziałów:

,ll

udzialy tę stanowią pakiet więkśzy niż l o% udziałów w spólce| ..',]'j'\''. '''''(:','.l''ł':'l'''I .'.''''''''

lgĘńhochód w wysokościl''l'll'';'.''.'d:''1''ł.';.,ł''''''.t.)

' Posiadarn udziĄ w innych spółkach handlovYch - naleźry podać liezbę i emitenta udziałów| ,,''''
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t' Pośi"d* akoje W spółkach haldlowyoh z udziałem ry9ly'l' .o'ó!. 

prawnych lub

pr^a"*'""oi',, * rałicń uczestniczą tańe osoby - lależf pódać liczbę i ęmitentą akcji:

'''''''''':
.'''''''''''.''''.'''.'''''':'l'ł'''''''..{..' ',:'',1'.'.''''''

akcje Ie staEowiąpakiet większy niż 10 90 akcjiw spółoe| ''"''''!'''''1''''''' ('1'9'l':''';'Y"'""'''' ' ' ''

Z tego tynrłu osiągnąłem(ęłaul] w roku ubięgł}Ąn dochód w ''rysokosci| ' ''' J' 'l\;""' '\2Y "'i'1'':' ' '! ' '

2' Posiadam akcję w i ych spółkań handlowych - naieł podaó liczbę iemitenta akcji|"'"'''""'''"

......,,,,.'l,lv.,,..,...r.r.p-I\*.:1........... .,,..-...... ., .
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Z xęgo t}łułu osiągndem(ętam) w roku ubiegł}łn dochód w wysokości: ' 'l']L| '' ""t]* ' 

]':/'*':i""' "'

Nabyłerrr(am) /nabył mój małżonek, z łyłączeniem mięnia przynależnego, do jego majaJku

oaritn.lor 
-oa 

śńarn'państła, i-"j'pJrńo*"j osoby_prawuej' lednostki, samorządu

te4,iorijnego, ich związków iub od komunańej osoby ńa.nej nasłpującę mienie, ktfre podlegało

zbpiu w dr-odze przetargl _ nalezy podać olis rruenia i datę nabycia, od kogo | ' ' '"'' '' '''''"'''"'""''



Wl.
W spółkach hąldlowyoh (,ląŻwą' sied,ztbą spółk )| ..''l]l]Ś'..,.(l'.l'g.s''1'')

x,
Zobowiązania pięniężne o wańości powyżej 1o.ooo złotych, w łm zaciągniętę k€d}ły i połczki
oraz warwki Ea jakich zostały uózielone (wobec kogo, w zwią'zla,, z jąkim zdąrzeniefu. w jdkej



- Polyższe o!.viadczeEie skJadattr świadoey(a), iż !a pod8tawię ań. 233 $ l Kodoksu kamego za

vpodanie nią-awdy lub zaąjonie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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