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po zapozrraniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sieIpnia 1997r. o ogranipzeniu prowadzenia działalności gospodar czej.przez

osoby pekriące funkije publicme Pz. U. Ń 106, p:g7 S79, z 1998 r. Nr I13, poz715 i Nr 162, poz. 1726, ż 1999 r..Nr 49,
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bświadczam, że fosiadam wchodące w skład małżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące m_ój majątek odrębny:

L

, o wartościi

ubiegtym przychód i dochód w



udziały, te stanowią pakiet większ} niż 10ol udzibłów w_ spółce:"

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysr

J"-§ą9.uĄ

vxfi,
tub zajęć, z podaniem ,kwot uzyskiwanychInre dochody 'osiągane z

zkażdego
iv0 ,^, ś,ii;;ł"_] * 

". 
i.6..6; ł.. l. I 

g.tr. tr''.

i0.OO0'rotych (,w przypadku pojazdów mechanicrrych nalez1 podać

markę, mode! i rok produkcji): ...,.ł§Ł...

Żomwiąraniu pienĘżne o rilartości powyżcj 10.000 Złotych, w tynr 
1ci_++rlete Ę.dry i poĄczki o,t liŃllifgl

^iluły 
_ uałjadJ (wobec ..- t<ogÓ, w ' związkv,_: z j*in żdarzeniem, .]v jakiej , $rysokości)]'




