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|, 4c0o oo':, ),.L, 0Q*w -".,,:

powierzchnia:

Ł3 {R,v

Iub pr:redsiębiorców,

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub przr:dsiębiorców,

- naleźy podać liczbę i emil,enta akcli:

akcje te stanowią pakiet większy niżLO% akcji w spólce: lYlb., . Óiór;.Ż.;.1.....".,......,,.,..,,.,,...._
,v

,, ]łiż;:LęI:ią!.. 
,

2, Posiadam akcje w innYch sPółkach hand|owych - naleźy podać liczbę i emitenta.6i;, .iV;Ó.. ał;:!fl

Z tego t!/tułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

DbiOIro, łOdri

0 MOJŁo"Łl5t

udziaiy te stanowią pakiet większ y niż L0% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...:.,,..,........,..

...n(A ftoł9 łłg
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V.
NabYłern(am) (nabYl mój matżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majiątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej PaństwoweJ osoby prawneJ, jednostek 5amorządu terytorialnego, łch

zbycju wzbyciu w drodze prżetarqu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo;
.. i\lr.rl ..ęl!2R !LX,.,.

Vl.
1, Prowladzę dzialalnoŚc gospt-:rjarczą (naltlzy poclac formę prawrlą iprzedmiot dzialalności):

-"r,,Ji.,. lriiŁ
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V 1oół$ań hand]owvch (nazwa, sjedziba spółkl]
b..,{*(ł,}-ł.bą....I.0r.ł.rr0.d aę,
- jestern członkiem zarządu 1orl t<lJOyl:

lub innej działalności zarobkowej lub zajęlć, z podaniem

.".,..,1..,..,".,

,"t rLJL.l99, vvL,lvg w Wy)UŃU>Ll:

' 1:.j,:*Tj_':l?]:::-a8oslodarcz,a lub jesiem przedstarvicielem pelrro,mopniklem takie1 działainości

Ę!fi tri:pą"óiil_ffi itfr ł^%!rŁ:^łi!Wi,Śi;',5':łi{ji,fr :di
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tego tytułu osiąg#ąłem(ęłam) w'rołu ,iuiuóry,n przychód i dochód w wysokości:

kl,ue,jJuuo

(należy podać formę prawną i przedmiot a,,nrarnlscD, . _ .._.hi;.;: ,Ói,;Iii7W;:.::"""]"

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Ztegotytutuoulągnął"m(ęi.;i;.;;,";,.*;u*l;ao**rr"i";;;.,..O.., Pt.fl.(. ,,.., ..
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości

markę, model irok

Zobou'iązania pienięŻne o wartoŚci polvyzej 10 000 zlotych, W tym zacią8nięte kredyty i poźyczki oraz
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