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Radnego glnin)

Jeżeli poszczególne rDbr}lll nie Żnajdują w konkretnym prąvpłdku z.stoso}r'rnia. należy wpisać !'ILĘdotvczv".
osobż składająća oświadczeniś oborYiłzanźl jest określić przynalcŹność poszcz€góinych sldar1nikórł
najłtkowych' dochodów i zobolyiązań do majątku odrębncgo i majątk;objętego małze'nsq
rr'spó|nością majątkową.
oświndczenic o stanie majątkowym dołczy mljątku w kraju jza gl.łnicą'
oświidczenie o stanie majątkołym obejlnuje rółnicż wjerzytelnoścj pieniężne.
w cŻęści A ośrvildczenia za}varle są infornacje jal}ne, w części B z''ś informacjc niejalYne dotycząc€
adresu zaInieszka ia składłjąccgo oświżdczcnie oraz niejsĆa po|ożenia ni€rucńonlości.

po zapoŻnaniu się z pżepiśami nstawy z dnia 8 malca l990r' o samorządŻie gninnym ( D,' U z 2o01r. Nr ]42'
ł::;]5:1 ":Y"rolr];'N:23',poŻ'220Nró2,poz'558,Nt113poz'984'Ń.]s:''po'.t::tiNr214,poz']806), zgodnie z ar1' 24h tej usta$y oświadcŻam, ze posiadan {chodzące w sk}ad malŹeriskiej wspólnoś;i
majątkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pjenięale:
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Z tego tytuhl osiągną}em (ełam) wLoku ubiegry-n przychód i dochó.lW wysokoś"l, ''' ''' '''. '''4' ]nne nieruchoności:
poNjerŻchnia: '' _ ''"''''']_'' ''''i''' .
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1. osoba sH.dająca oświżdcze'i;e obo\Yiązan. jst do zgo\nego z p;.$ dą' starJnllcgo izupełnego

wypełnicnia każdcj z rubryk'

tytul prawny:....................................



udział} te stanorvią pakiet większ}' niż ]0 % udziałów w spółce]'...'

Z te_qo Rtu1u osią$ą}em (ęła!' !v Ioku ubieg1ym dochód w Ę'sokości:

Z tego t}tldu osiagnąłem ( e1am ) lvroku ubjeg]ym dochód w

tv.

1' Posiadam akcje rv spólkach handlolv}ch , udzia]elr gtninn'vch osób pra{nych ]ub przcdsiebiorców' w których
uczeshicŻą takje osoby naleł podać lic?be i emitenta akcji:

akcje te s1anowią pakiet wieksŻr- niż l0% akcji w spółce:
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Nabylem (an''( naby] mój małżonek, z $fłaczelricm mienia pr4'należIego dojego mająLku, odrębnego) od
Ska ,u Panstwa. lne]państ$,owej osoby prawncj. jednos1ek sanorządu teryLoriaIneso, ich Żwiązkólv 1ub od
komunalnej osoby pra\vnej nastepujące micnie, ltole podle]alo Zb)!iU \Ą r]l 

',jze 
przetal.u no]ez]'podać opt

] ' P.o\'adze dzialalność gospoda]cza ( na]eŻy podać forne prawn,] i przedmiot dzia}a]ności):''''''''. .'''

.';;;biś;;"'''''..'.' .''''''Ń'''fuĘi
- wspólnie z jnnymi os.bami

2' ZarŻądŻanr dŻiala1ności4 gospodarcza 1ubjestcm !lzednay icielqm' pelnoFocniki€ln tlrlięi dzia]a]nościl1' ) 'l' brl. plr'r.i l'rlr 'io d ra,""'' \l'IY'' il'li/ 
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IX.

Skladniki micni' ruchomego o \!artościpo\1yŹc.j l0 000 zio|)-'.ch (w prz)'padku pojaŻdół mcchanjca]}ch naleŹ],


