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!, 8so§a slrlcdąqrr ośr,rjłdcłenie a§o*iErana .1'esr do łgodn*Ec r praułdq* §ta,"ł§f?śs|c
.tupefrłego *Tłpolrłjgnła tasdoj ł ra bry*,

?. JoŹefi Posecrryólno ru&4y&i nic złtojdują rł łon&r*tn3rm p*ypadku uastósotrysrrią naieźy
tvpisłć t.ł ie,Potyę.+.y",

j. Osobt słładojęca ośr*lad*eni* obowigsana jest aF.reśIić prąln*tre;*no;$ó posł*ecalólrłyctl
s&lgdnil*ów mąĘf&orłyclt, dccfiodót+ i eo§oudqłeń do ma.ląt*ł odrgbnego i majEłiru oł;prbg.o
ł*aĘońslrą wspdłno§cĘ majątftową.

Ą" S*rłrłbdcr*nic rno.;Ęćttowe doryczy mają#t§ w ftfs.t'u i rł gronjc*j.

§. Oś rłłbdcłenło rra;Ęt*owt ofi ejmuja rów n i ęż tąłl'erTytstrłoś€r Błcnięłną

ń" ińł czgścf A oświodczenra egrryłrże są l"nfornracje jawpą w ezęści B złś ffif6rłrscj* łlrry:56p6
dctyclqee łdrc§łr z*rni'cslłaoria slrtadł.lqcryo ośłdadcze*r* órTĘ mi+lssa palozenia
łrl'łfiłcłłpnłośx:"
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pB uapocnaniu się x paepisami usial,łry z dnia 5 ,cgenvca 19§8 r, o §arnorzĘdEie F9usiatswynl

{Dz, łJ, zŻfrftl r. Nr 142. poz, 1593 Braz E 2fiffź r. Nr ?§, poz" 2ź0. Nr §ź. poz, 558" Nf ,lts,

poz. S§4, łtlr 153, póz. 1271, Nr 2fl0, poz. 1§S8 i Nr ?14" poz. 1*06}, sgodnie ż art. ż5c Ę ustewy

o§wiadczarn. ;Łe p*siadann wchodaqce w skład ma,łżeńskiej wsptlnościmajątkorłraj lub stanowiące
rrtłłj ma,!ąte$ł odrębny;
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Easoby pienięerłe:

- środki pienięzne zgroruradzone uł rve|ucie potskie;; .. . . ,.,],l,,,.Y.:',:

Śrgdki pieniężne egromadeone w wałucie obcei: .,,......,,.i§,,s13":iY.l-.i:§
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papiery wańościowe:

na kwotę,
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1. Posiadarn udziaĘ w społka$t handlovrryeh z udziałern powłatowych o ób prawnych lub

przedsiębiorcgw, w ktorych |lczestnicĘą takie osoby * na§eźy podać licaĘ i erniłenta udziałów:

udziały te stanov,,ią pakiet większy niź 1fi?ii udaiałow w społce" ,..,"...."..,,i,ll".,

Z tego tytułu osiągnąłe*:ięłarn} tv roku ubiegłyrn doch&d vrł ł,vl,sokości: ......"..,. ...,..,..,...

7, Pgsiadarn udziĄ w innych spółlcach handlowych - należy podac liozbę i epniterłta udziałow:
],.,ą.ł: :L'i': LtY

Zte§otytufu osiągnąĘr*{ębm}tłroku ubiegĘrn dcehod:wwysokości: ",,,"".,..,,..".
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1. Fnsiad*rn aŁ,*je w spółkact,l handlowych ł udai*łern powiat*v*ych ogob prawnych t1.1b

przed*iębior*Ów. w ktorych uczestni§uą iakie osoby - nalezy podac licebę i emil*nła akcji:§
!,* l\,,"'t*f ul*r,,,..,.}:..Y...,,.iiY.,.r\; i l.r.r. l.r.

akĘe !e §tenewią pakiet większy niz 1§ł,/o ak*,iiw spółce:

Z iego ĘĄufu osiągnąłenn{ęłam} w rokr,l ubiegĘrrł dnch*d w wysokości:

a, Posiadam akcje w irrnych społkach h*ndlowych - *al§żŁpodac licuĘ iennitenta akcji:
i; ,. '}'ay. , vł-\d- tl v; IL& -ł

ż iego tytułu *siągrtąłern{ęłam} w rłku ubiegłym dachód w wysokości;

v"
Nabyłem(am} lnabył rn§j ffiBłżonek, a wyłączeniem rnienia pt:ry*ależnego do je§o ł,:nająt}tt:

odrębnego) od.§karbu Pairstwa, irrrlej państłvswej *§Oby prłwnej, jednostek sarnełządu

terytorialnęo" ich związkow lub od kornunalnej csoby prewłej n§§,tępĘljĘ§e rnierlie, które

podiegało zbyciu w drgdze przetargu -należy podac opłs rnienia i datę nabycia. od ltogo: . ,. , , . _.. ",.
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1" Pr*ł*adzę dzłałalnoś* E*spodarcz* {nalecy podać forrnę p!"awną i przedrnint dai*łalnoś*i}:

- wępólnie z innyrni o§§b§rrłi
,/ t_^

Z tego t$ułu osiągnąłern{ęłam} w roltu ubiegłym paychód ł dgchód w,wysokośęi: ,.}";,..),:,§,r..,'"}
,_" n ,,r1
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Ź. Zał"ządzam działa|n*ścią gospodarcłę luh jestem przedstawicłełem, p*łnernoenikie,m takĘj

działalności {naleźy podac forrn* pre, iil,ną i preedrniot deiałalncścl};

- w§p*lfiie z inrlymiO§obarnj

Złegotytułuosiągłląłsrn{ęłann}wrokuu.biegłyrrrdochodwvłysoke§ci: .,".,.,,.,,ł:,.i.:_.',,,:,.,.,,;i-'ń.:}
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W sF*łitłch handl*wych {na.ws" siedziba spółki): . ...ri....',);ś:ll-,".

_ jeste,nr qułonkierfi zaneądł.r {od ki*dy}:

- jestern czł*ł.lkiem ra$y rtadłoreĘ {od kiedy):

- jestem człłnkiem ko,misji rewizyjnej (nd kiedy}:

Z teg* tytułu osiąrłaJem{$arn) w roku ubiegĘm dochod w,łvyso|to§ci:

!x"
§kładniki mie*ia ruchomego o wań+ścipcwyzej
m,echanieany,c.Ę na}eźy podac m*rltę. rnodel irok

tO.§*0 Ęłotych {w przypadku p*jaedow

Żabowiąearłia Pieniężne o w*rto§ci powyzej 1s^O0Q złstych, w tlrn zaciągnięte kredyty i pozycaki
trf&! W3iłJł}ki n* jakich Es§t*łY udz§gJłł'le iw+hec kcg*, w łłliązku ł jokirrt ądarzeniem_ w jakie,
łivysokości}: ..,,."...,......"Li.l"ił§i"i..,... .Ę,.:y}.".l-.:.li:,]. {: i. ..,.... hr""§!:.,'ł o'*:lx , lo,1ł i ".i

wll.
fnne d**hody łsiągene r tsułtl ratrłrdnienia tub inne,ldzjałaln*ścizerobkorłuej }*b zajęc,
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Powtro3g,Eg lŚ'łłiad§§**ie skład3nr Ślu.,i*dorłił{ł}, ii na pndsłarvi* afi, ?33 § 1 Kodłksu karnĘg,* za
pnd*nie niepr*T rdy lub zaiajenie prawłi,y gr*,ri kara pczb*t"łienia l.tęlngści,
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