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osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gninną osobą prawną orłz osoby \Yydającej decyŻje
adninistracyine w inieniu wóita.

) / ^,ctubc7)ce, dnir .. {. 1...,..U.1.,...4.O.!...1. .,
Uwaga:
]' osoba składająca oświadczenie obowiąuanajest do zgodnego z prawdą, stalannego i zupetl€so \łpełlienia

każdej Ż rubri'k'
2' Jeżeli poszczegó]ne rublyki nie aajdują w kon_kretnyn przypadku zastosowada' na13ł łTisać !!!9

dotyczy".
3' osoba skladająca oświadczenie obowiązaDajest okeś]ić plŻyna]ezność poszczegó]nych składników

ajątkowyc]r, dochodów i Zobowiazań do mająiku odlębnego i majątku objętego malŻeńską vspóInością
majątkową.

4' oś\Yiadczenie rnająrkowe dotyczy mają&'u w ka.ju i za granicą'
5' oświadczenie maj ątkowe obejmuje równjeż wierzyielności pienięae'
ó' w częścj A ośwjadczenia zawade są jnfonnacje.jawne' 11'cześci B zaś iifonrracje niejawne dołczące

adresu z'mieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poloŻenia njeruchorności.

cZĘśĆ A

II.
L

2.

po zapoalatritr się z przepisani ustawy z dnja2 1 sierpnia ] 997 I' o ogranjczenju pro1vadzenia działa]ności
gospodarczej przez osoby pehiącę funkcje pub1iczne ( Dz' U. Nr ]06'poz.679, z 1998 r. Nr 1i3, poz. 715 

'Nl 162' poz. l\26' z 1999 I. Nr49, poz.48], z2000r. NI26, poz' 306, z 2002 r' NI ]13, poz',984 
' 
Nr 21'ł,

poz. 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samorządzie gn lrr]ym ( Dz' U' z 200] r. NI 142' poz. 159l,
z póal' Z anami ) zgo4ie z att. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodŻące w skład małŻeńskiej

wspólności maj4tkowej ]ub stanowiące mój majątek odrębny:
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III.
1 ' Posiadan udziĄ \ł Spółkach h andlołych _ na]eży podać liczbę i emitenta udziałów:

Ę"{
Z tego t}tufu osiągnąlem (łan' w roku ubieglr-n dochód v,ĄSokoścj:

.-- ..-'''''4i'['''''''daEĄ
lv.
1' Posiadam akcje w spółkach hand]owych naleł podać 1iczbe i emitenta akcji:

ńli dcf{4ą
akcjete stanolvią pakjet y,;ęt 
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wspó]nie z inn\łni osobami

VII,
w spółkach |andlo\łTch ( nazwa, siedŻiba, spólki):
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' e.rem L/lonl:em ?o/ nod,orc,,et ! od k eoyr' .. ... ....... ....

Inne dochody osiągane z tytułu Żatnrdnienia iub imej działa]ności zarobkowej lxb zajęć, z podaniem L\łot
uzyskiwanych z każdego t}'tufuj
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