
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie dofu.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś!ić przynależność poszczegó|nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością ma.

iątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja' nizej podpisany(a l, €MŻ, ,bt.,/ .6>ł*w
urodzony(a) tr"p6.,./.

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: .......'.','',...łźZć a

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: .,...'.....'..."a-4>'''.'€e

. m2, o wańości:''n'źŁ fu.z7Z

3.

2. Mieszkanie o

tytuł prawny: .............''..'.....

rodzĄzabudowy: fre-.'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

lnne nieruchomoŚci:

'lnŻ

T'., p owierzc h n i a : {k-e {.q..'7' ę7
,Ź2 ,/

idochod w wysokoŚci'. ...,a.e.
,ł

powierzch n ia : ..... . .... .. . .. ...#.ffi ........2:....." eśu#ąą,"ą,,puo
i(opit r,lswiłJczetlia maiqikowego
łłoźonego WojslvuiJ;it Wielkopr:łskiłmr,

4.



1il.

1' Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w kto-

tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w któ.

rych uczestniczą takie osoby - na|eŹy podać |iczbę i emitenta akcji:

.............."4..a. 4

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małionek' z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skar-

bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-
na|nej osoby prawnej następujące mlenie, ktÓre pod|egałQ zbyciu^w jrodze'przetargu _ na|eiy podac opis mie-

nia idatę nabycia, od kogo: .,-7.%..€.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ''.,..,*&.ę...

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): .'..%.ć,....c
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .....'.

vlll.

,kzŁ ee#r
zaiec. z oodaniemł.z5 tr?'a'

Inne dochody osiągane z tytułu zĄrędn)rylia
skiwanych z kaŻdego tytułu: ffir.'4-...*.. ;

kwot

(0B!d *swiadcrefiia rnaiąlkowe$ł
7'ł0ż0nei]ł Wojs,'v0diig rlJieli{0płis!'ig:::.

tx.
{.57V^pO

uzy-



3". * lx: ru: ffi :i Tnx',3 ł,:;tr" Hry?' }92' e'W"%' iW
x.

Zobowiązania pienięine o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻycz{ graz wrllski,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokoŚci): '.'.Z'4ź =ę'7?
czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy Iub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wo|noŚci.

t/.',.aźtpą

Ko0ia 0śWiad0zeilia nai4tk0WeE0
7ł0f0neg0 Woielvod;ie WieIk0p0lskiem I

(miejscowość' data)


