ośWADczENlE MAJATl(oWE

,dnia ]óOr,]oL?

',

p,awdą, starann,go i zupełn,go
osóba składająca oświrdeenie óbowiązańa je.t dó zgodnegó 2
syp.łnienia tcŻdej z rubryk,
ni,, ńaleŻy wpl6aĆ
2,JeŻ.li povcz.gÓln€ rubryki nić znaidują w konkr€lńym p uyp,d ku 2aślo,owa
"!c
1,

!g!y!zy_

l. ooow,ążna j€J orlaśhcpu ynale cĆ Ńvż'golnrh śklann,lós
, zobosiaz.n do n,Jailu odrebn,go l mai4lku oqeląo mazensra

spólnością ń.jątkową,
4, oŚwiadcz.nie o st ni€ mrląlkowyń dotyąy ńajątku
5,

.'
Ja

w

ó6tanie ńająlkowym ob.jmuje ÓWni€Żwi6rżylelnoŚćt

oŚwiaddeni€

W.żgś.iAóświad./eńEzawJń. śąhlom..,e Fwn,,

"i*"'"
n

."-*,.,.a

zel pódpisany(a)

,

"lr,*iłc.!o

w

c,rśclBz,s inloma,ip ni'J,wne dótyd&e

m€jsc,

mo_

ał} )

ż,h"l,
mÓ]

ńająt€k

- d ,a '99o, ó ra1o
\'' pd ,5B \ 'll

o..3

, N,2'@z'2o

ńa]ąlkowe] ub stanówą.e

odĘbny

Z",oo. o,ele/.e

_środki o]en€zneźarcmadzonewwa

uće obcej

i!! łórki

,R)LSAD $

ll,

poloien,, ncruuhońolj.i,

\t--m\ !

,q;d"","a
!i,,iósl' ",,.

osłiadcze

e o,az

pienięŻn6,

Ą!!Ę9!]Ł:!

Radnyż Ridi Mjcił(ni y

"",--

kl,ju iża gl,nicą,

jfu5t

lq]ś4

/Jo"

9^

-1l- 0z, 7,00

hodżące w sklad mażeńsk

e]

Nl'42

wpó ńóści

Z 1e9o iylułu osiąg nąem (ęfam

lll,

) W

loku Ubeqłym pEychód idódhód

W

Wysokośc:

Udżialy w spolkach hańdlówych z udz ałem qń nnych osób pEwnyćll lub plz€dsięb
ry.h uczestnicżą iak e o§oby- n2 eży pódać dbę emrcńla udż ałow

l. Posadań

udz ały le slanówą

2

pak€lWększy

ńż ]0% udzalówwspółce

pośiadam udz ałv w nnych soólkach lrandlowych

Z ieoo tytu|u

rych !.zesln

-

żąiakje osoby

Di. dolyu],

należy podać czbę em ienta udzałóW:

os?gnąłeąęram)w rckU Ubeg|yń óochód

w

orców w kió-

i j|

dółlzy

wyśókóśc.edolJ-.z]

lowych z tdza]eń qn nnyclr osób plawńych ub pzedsiębóróow w kló.
ńaeży podac czbę eń tenla

akcjelesbńóWa pak€l Wękśzy nż ]0% ak.JLwśpołceii€ddy/]

zFgotv'L,Ló<,aqEler,mr

^,d,_,o.d,l1oe\od

ł łlśó|O'r

2Posadańakc]ewnnychspó]kaÓhhandoWycl]naezypodaóczb€eml€aakc]

z leoo lytułu os ągnąlem(ęlam)w roku ub,egłyń dóchćd wwysokośói

Nabyłemlam) (nabyl ńó] ńałzoiek. z wyłącżen em men a pżynaeznego do rćqo ńająlku odrcbnego) 0d
skaóu pańsNva. ńne] pan9tlvowe] ośóby plawnej iedio$ek samożądu lerylol a nego ch związków ub od
komunalne] óśoby pEwne]

ńasępują€

op6 mien a idelę nabycia. od

]

. P@Wadzę dzialaLnoŚĆ

z

1e9ó

q

kogo

m en

e klóćpod€gałozbycuwdńdzepżetarg!

naeżypodać

ni! doty.ż},

óśpod a rczą (należy póda. fom ę póWn

ą

pż€Ómiol

dzialaLnóŚcł:

j!!!g!E]L

tyillu osą9D?łemlęłam)w loku ubeglyń plży.hod dochód

żażądżmdż ała nośćą§ospodarczą lub]esień pźedslawió eleń
Leży pódać fo.mę pżwńa pż€dm otdżżłanóśc)

wspon€

pełDomocn

z Lnnyfriosobam,

z teoó lyiLl! osągnał€m(ęłań)w roku ubeqlyń dóchód w W}sokoŚó:

W spółkach handowych (ńazwa. s €dzifu

śpółki)

_jestem czlońkem zażądu (od kedy) ni. ddyuy

keń lakiejdzala ność(ńa

-]eśeń

eronkiem komsji ćwizyjner (ód

k€d'

iie doly9)

żagoviułU óśiągnąlem(ęłan) Wlóku ubegłym doc[Ód wWysokoŚc iiedo,§

Ub mne] dz ala nosc] żarcbkow€]

nie dodliody osiągarc ż lyiułu
uzvskMńy.lr ż każdego lylułU 1

skladn k mienia ruchońegó o Wafróśói powyżej
podaĆ ńalkę,modelirck plódukcji):

!l]]j.a

]

0 0o0

zlótych (w plzypadlu

NEx roL]!N]

Ub

zaied ż podanLeń kwot

pólau dów

m{han.zny.h ia ażv

róK F!9dukcj:

F!.d!kcji roO6r,, .er!S<Ńa,z r..HqA\!Ók.:odrk.]i2!1!:'

,+:vsł}

Z

sdąńtjzl :!1_j4!!9j:_ !!

ądt'oiM oRsl ńk podu[.] żOrl r,

AldiAr:06l.

żobow azań a pien ężne o w2ńóac powyżej 1oooozłólych wlymzacąqniętek€dylyipozyóźkioEzwarunk,
wpl,elwvsoNosci):
najakch zoslaly udzieLon€ (Wóbe. ro9o Wżwązt! ż ]ai m zdażei eń

czĘŚĆ B

PowliżŚzeo.wadczen€Składań świadomy(a). z na podsia,ie ań 233 § l kodeks! karneoó ża podanenie.
pńwdy ub zalajen € prawdy glóżi kak pożbawenawonośói

