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w części A oŚwiadczcnia zalYarte są informacje jawl]g_ł'części B zaś informacj€ niejalYne dotyĆŻłce
adr€su zamieszkania składając€go

l806). Zgodnie z art' 24h tej ustaw}' oświadczam 
' 
Źe posiada]n 

'!chodzące 
w sklad n]a}żeliskiej YSpó]ności

Ta ą ko\ei 'bn.no iace loj nlają'e. od]ęb' \ '

Radnego grn inl
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óqą /ł e,,," c/. 91' ł1,
l wŻg.: /1. osoba sklłda.iąca oświadczenie obowiązana je'r do zgodneg,' , pra$gń. \l.rlnn€go izllpełnego

lryp€]nienia knżdej z rubryk.
2. Jeż€li poszcŻególne rubr}ki nie'!!1jdują 1} ko'hctnym prz"ipadku zastosoivania! nalcż} lvpisać "!Ędotvczrr',
3. osoba słJadająca oś'Yiadczcnic obowiązana jest okrcślić przynalcŹność posZczególnycb składnikóiv

majątkow"vch' dochodór' i zobowiązań do majątku odrębn€go i majątku obiętego malżeńską

1.

5.
6.

wspólnością majątkową.
oświadcŻ€nie o staDi€ majątko{}' dotyczy nlajątku lY l aju iza granicą'
oświadcz€Dje o stanic majątkołJ obejmuj€ l.órvnicż rłierzyte1ności pieniężne.
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III.

]. Posiadanr ndŻiały w spó'kach handlo.iq,ch Ż trdziałenl g]rrjnntch osób plas1r}ch lub plŻedsiębiorlow.
!r któryc| uczesti]icz4 tak ie osoby na]eŻ) po{Lać licŻbę j emiten{a lldziakj\\.:

Z tcgo t}'tLt]u osi_agnąłem (e1am) \ł roku lbi.glynr dochód 
'V 

lv}'Sokości:''''.''''''

tv.

1' Posjadam akc]e w spólkach handlow}'ch z LldŻia}cm gnrinnych osób prałnych lub plzedsirbjorcólY' w kór} ch
uczestniczą takie osob} należ}'podać liczbę i crnitcnta lkcjji

akcje te stano\yją pakiet większy niz ]0% akcji w

Z tego t}tułu osiąglalem ( ęłam ) \ł'foku ubiegl]-n doc]ród w \ry9okoŚci:

Nabylcm (a'n).( nab}4 mój ma}Źorrck. z s}'łaczenien nienia prŻ}na]eŹncgo dojego nrajatku' odrębnego) od
SkatbLl Palis!'va. imej państlroTej osob} pm$nę] jednoslek sanolządu lery'torialncgo. ich z\yiązków Lub od
konunahej osob}' prawnci nasrapujace n enie. którc pudlcgd}o zb\clrl \ drodŻ( |lielJrsLl |dleŹy podać opis
mienia j date nablcia. od kogoi.....

cy{,x/,ź<

trbiell]'rn doclród ł rv}sokości''.
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Z tego rytu}u osiągnąlem(e1am) w roku ubiegł}n dochód w Y}sokości:. ' '...

vlll.

Inne dochody osjągane z tytułu zatrudniśnia lub innej działalności Żalobkowej lub zajęć. z podaniem k!łot
u7łskiwanych z kźd€go tytuh ( oraŻ dochody
\\sDolni zorlkr):.........r... .... ...
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