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Uwaga:
t . Osoba sklarlaJqca oSwiadczenie obowi.Eana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jezeli poszcaeg6lne rubryki nie znajdujE w konkretnym prrypadku eastosowania, naleiy
wpisa6 ,,gBdotvc?v'r.
3. Osoba sldaclaJqcaoSwiadczenieobowiElzanajest okreSlt6 pzynatetno66 poszczeg6lnych
skladnlk6w md{fl<owych, dochod6w I zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i m4intku
objgtego mallef sktr wsp6lno6ciq majqtkowa
4. OSwladczenfemqJqtkowedotyczy mqlntku w kmju i za granicq.
5. OSwiadozeniemaJqtkoweobejmqje r{wniet wierzytelno6ci pionieine.
6. W czqSci A, o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za6 inform*qie
nleJawne diotyczqce adrcsu zamieszkanla skladajqcego oSwiadczenie oraa mieisca
poloienia nieruchomo6ci.
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1 . Posiadam.urlziaty w sp6lkactr handlowychz udzialem gminnych
os6b prarrnyctrlub
pzedsigbioroSw,
w kt6rychuczestniczqtakie
osoby- nale2yporlactiizug i emltentaudzial6w:

sn.:.t.....p^
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uddalyte stanqwiqpakierwigkszy
ni210youdzial6ww
sp6rce:
ztego tytulu'siqgnqrem(lam)
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doctr6dw wysokoici:
2 . Posiadamudzialyw innych sp6tkachhandlowychnaleaypoda6llczbe | omtt€ntaudzial6w:
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1 . Posiadam akoje w spolkach handlowych z udzialem gminnych
os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w,
w kt6rychuczestniczqtakie osoby - nale2ypodadliczbqi emitentaakcji:

akcjete stanoluiqpakietwigkszyni2 10 % akcjiw sp6tce:

Z tegotytutuor;iqgnqlem(elam)
w rokuubiegtym
doch6dw wysokosci:
2' Posiadamakciew innychsp6tkachhandlowych
- nale2ypoda6liczbgi emitentaakcji:............
r\ \-L .DoTyczy

Z tegotytuluoriiqgnqlem(gtam)
w rokuubiegrymdoch6dw wysokosci:..............
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odrgbnego/ od lSkarbu
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osoby prawnej, Jednostki samorzqdu
terytorialnego, iclr zwtqzk6w lub od komunalnej or'ony prlwirei
naCtgpulqce mienie, kt6re
podlegalozbyciurrvdrodzepzetargu - nale2ypooa'e
ofis mieniaidatg nabycia,od kogo:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(etam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:

v[.
W sp6lkachharrdlowych(nazwa, siedzibasp6lki):....n*.r.9...-q.
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- jestemczlonkiemzarz4du(od kiedy):
- jestem czlonkiemrady nadzorczej(od kiedy):
- jestem cztonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):
Z tego $rtufuos,qgnqfem(glam)
w rokuubieglymdoch6dw vrrysokoSci:
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Zobodqzanlalilenig2neo wartoScipovvy2ej10.000ztotych,w tym zaciqgnlqtekredylyi poiycaki
oraz warunkinr Jakicttzostalyudzielone(wobeckogoi w zwi{zkuz laftim-zdaneii6m,'wjakiej
wysoftoda):

