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UrYaga:
1. osoba skład'jąca oświadczenie obowiązgnajest do zgodnego z prawdą' stżrżnnego i zupehego

rrypcłnicnia każdej z rubryk.
2' Jcźeli poszczególne rubryki nie znajdują iY konkretnym prŻypadku zastosoiYania, należy wpisać Jiś

dotyczr".
J. osoba sldadająca oświadczenie obotviązana j€st okr€ślić przynsleżuość poszczegóhych składnikórY

nIajątl(owychj dochodów i zobowiązań do Inajątku odrębnego i majątku objętego małźeńską
wspólnością majątkową.

4' oświaduenie o st:rnie m.jątkowym dotycz} mBjątku t kraju iza granicą.
5' oślYiadczenie o stanie In!jątko'rym obejmuje również tYierzyteIności pieniężne.
6' w części A oświadĆzenia z.wart€ są infornacjejawne' w części B zaś ilformacje nieiaivn€ dotyczące

adl.est Ż'mieszkanig skłndającego ośltiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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l' Posiadam udzja]y \y spólkach hand]owych z udziałern gminn}ch osób plawnych ]ub przedsiębrorlo*.
w któr}ch uczestniczą lakie osoby_rraleŻy podać liczbę i eĘitenla udziałów:'ll"'. 
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udŻiały te stanowią pakict !vjększ}, nż 10 % udziałoy u spolce:'''' '' 'N.'LI.'.Ą?r'Ż':*1'
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IV.

l' ],osiadaln akcje w spólkach handlowych z udziałern gmjnlych osób prałIych lub prŻcd9iębiorcólv' \ł których
LlcŻeshiczą lakie osoby na]erł podać ljczbe i emitenla akcji] \
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2' Zażad7anr dzja1alnością gospodarczą lubjestem przednasrc clem' peInoĘrucrlikiem lJki!i d7ia]alDości
''d'') poo1l loj ręul'''hlp-/Ldli_ J';t'no\]: '' '' ,'ry ('4'' ' ' Ą4rY€ą/
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- wspólnie z innymi osobami'.''''''.''..''''..''''''''
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W spółkach handlow)-ch ( nazwa, siedziba' spó}ki):'''''.''''''''. ,Vt Z:- bff oz-z

-jeslen, czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy):
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Z tego Ąautu osiągnąiem(ęłaml w rotu uuiegłyl loaloj" ',,y!"i"sl; ' z; Ż A; -ż||'-ż

VTII.

lirre dochod) osiągane z tytulu zatrud[ienia lub innej dziaiahroścj zajobko\ej hrb Żajeć, u podaniem k\Yot
LlŻ\ sll\Ą all\ l]l Ż k.ŹdĆso t\ tu1u l olaz do.hod\
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