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po ?poznaníu się.z. przepisamí ustawy z dnia 5 czerwca í998 roku o samorządzie
poľÍatowym-(Dz. U: z2oo1 roku_Nr 't-42, poz. 1592 orazz2oo2 roku Nr 23; wzź2a,Nr 62, poa 558-, _Nr Íí3, poz 99ł,Nr í53, po7. 127ĺ, Nr 2oO poz. 1688,ť Nr 214|;
w11806), zgodnie z art 25c tej ustawy] oświadczam,Że pósiad'am woľloaáce
w skłaď małżeńskiej wspóląoścí majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

í.osoba składaJąca ośwÍadczenie-obowląłna j""Í do zgodnego z prawdą
starannego ĺ zupďnego wypďnienía każdej z rubryk

Z.Jeżeli poszczególne rubryki _nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowanía, należy wpisać ..nĺe dotvczvl.

3-osoba skłacĺ_aJ4cg ośwíadczenĺe obowĺązana jest określĺć przynależnośó
poszczegóínych składników majątkowych, đoctlođów ĺ zobowĺąáĺ äá ńłąiłu
od ęb neg o. i majątk u o bjęlego m ałże ńską ws póln oś c ĺą rnajątko wą.

4.ośwĺadczenĺe o stanÍe majątkowym doýczy majątku w kraju i za granicą.

S-ośwÍadczenie o staníe majątkonłym obejmuje równieŹ wíerrytelności
píenĺężne.

-6,ľ ęąścĺ A ośwíadczenĺa zawarte są inforrnacje Jawne, w częścl B zaś
in'forľnac1'é - nĺe1-aviĺne- dotyczące aďresu zainieszrania sr<iäaaj'ącego
ośwíadcze nie o raz rn,Íejsca położe n ĺa n ieru c h o m ośc i.
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udziaĘ te stanonĺią pakĺet wĺęksIy niŻ 10 %o udzÍałőw w spóbe:......... -..

- t t r-,1Z tąo 9ŕ.ufu.osĺąg,n{ern (ęłarn)' w ĺoku ,ubiegłym,dochód'w wysokości:,';..............
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akcje te stanowĺą pakiet wĺększy niŻ too/o akcjlw spólce:...
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Nabyłern (am}.(nabył,ĺnóJ małżoneľ<; z vłyłąeeniem mienia' przynalieżnego do
jego majątku odębnego) od Skarbu Paĺ1stwa. innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu teýorialnego, ĺch zrľiązków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące míenie, które podląałĺc zbycĺu w drodze prze1aęu -'naleil. mlenia i datę nabycia, od
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