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S.ośwÍađcŻenie o stanie
píeníęäle.

6:W częścĺ A ośwíadczenĺa zawarte są informacje Jawne, w częścl B zaś' lnformacje - nie1iawne dotyczące ad;resu áíńĺđ.=ťáń1"]- ;lľłä;ją1.g"ośwĺadczenfe oraz ĺn,ľeisca pďożđn ĺa n ĺeruchomości.

w uĺpozrranŁsĺe.z:plzgpisamí usüawy z dnĺa 5.czerwca í998 roku o sąmorządziepęnľÍatowym_(P-.. U, z Đ07 roku^Nr 't!2, 9oz 159?'-oraz z2oo2 roku Nr żäi'đäń'
Nr 62, poz- 55j8.. Nr Íĺ3; w3 g?ł, Nr í53, poz 127'í, Nr 2oo poz. ĺoga i'Nr 214;po118$)' z.godnie z aĺt 25c tej ustawy oŚ1vradcęm' żągosiadam wchoaĘce
w skłaď małżeńsk'ej'uĺsoóląpści maiatkoľei lub stanowÍące mói maĺątek-"d;ę'b_Ę}^
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í.osoba składaJąca ośwíadczen_ie'9|9ľi13na jest do zgodnego z prawdąstarannego ĺ zupďnego wypďnĺenĺa rałaĄ z ru6ryk.'

2.JeŻe1Í poszczególne 
_ 
rubryki .nľ z1ajdują w konkretnym przypadku

zastosowanÍa, należy wpĺsać ..nÍe dotvczyl.

3.osoba s*ład_aJei! ośwíadczenĺe obowíąza1a !ę"t określĺć p'rzynateżnośó
p oszcze góÍnyc h s kład ni k ów m ają!| owyc h, đ o c ľl o đ ow ĺ zo b owąá ĺ-ää_ň-"ĺäřř'
od ębnego. ĺ majątku o bjęlego małże ńsłłą wspóĺn oś c ią ĺnajątkową.

4.ofulłliadczenie ostanĺe majątkowym doýe.zy majątku w kraju t zagran.ĺcą

majątkonłym obejmuje również wierrytelności
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Ęĺtuł prawn$...

2. Mĺeszkanĺe o powĺerzchni:.

trĺtuł prawn y :.-...ĺ).*.:.....

3. Gospodars$rvorolne:

o wartośd:
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tytuł prawny :...
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í.Posiadam udziały .w społkach. handlowych z udzĺałem powĺatowych osób
Pray/n|cn Ęo przqsje.Ęiorcow, w któryďr uczestníczą takĺe'oäooý * n á;;Y pääää
Ilczbę ĺ emítenta udzĺałów:

handlowyď'l

84,'łÚ9

1. Posíađam akcje w _spólkach' handlowyďr z udziďem powÍatoyvych'osób,
pnarłĺnych tub.przedsľębíorców, w któryb,ľl uczestniczątaiĺe ośô-u':;1ą:Ěäpodać'líebę i emĺtenta akcjĺ:... ł...............-.,. .;.......::.;.;.....;..
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akcje te stanowĘpakĺet wíększy niŻ tOo/o akclĺw spółce:.

....... ,.n(ł,,,,.

2. Posiadam akcje w' innyďt spółĺ<
--/
handlowy'ch - należy podaé lĺczbę

Ztego tytufu osĺągnąłem (ęłam) *'95u dochód w wysokośđ:

:v,

Na-byłern (am}.(nabył;ĺnó}'małżonek; z wlłączrłnbm ryienia' przy''naleŹnego do
jego majątku odębnegq) d Skarbu Paĺĺstwa' ĺnnej państwowej oĘby prawnej,
jednostek sarnorządu terytođalnego, ich zwÍązkótľ lub od kornunalnej osoby
pnawnej następujące mĺenĺe, ktlre podlegało zJycu w drodze prze1aęu -
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í. 'Prowadzę ddałalnośó gospodarczą (naleł podaó formę práwną [ przedmlot
dzíałalności):...
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przypadku
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