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nia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ..nie dotv.
czv".

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego mażeńską wspóInością ma.
jątkową'

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochÓd w wysokośc i '.'.'6?_3.8..,..ł.o.,-T....'.'
I
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tytuł prawny' ..rł |,.b'.' d,O'ty"ry

ilr.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w któ-

rych uczestniczątakie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałow:
- tJ-fi',ł'e'a,atq".u4 ...'.. '... .....,

ziąht łą"t..^.^lo n^ii,r+rnrickczv niż 1oo/^ tlc]ziałóww soółce: n,ie dnh;"'; .; ;.";""/u p^(,"twiększy niŻ 1O%udziałow w społce: n,ie dna,.r
/,/:l

2' Posiadam udziaływ innych społkach hand|owych - na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta. ud.iał{w: r.p.e ap|-

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚc i. .ft,tb.'caU.ry

lv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

rych uczestniczątakie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

J,/
akcje te stanowi{pańet większy niŻ 10% akcjiw społce: .'n,0'3'.''.ąpL?.?-U ,.I
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .nłe..'.d,.a Ly a9 ...i . 

Ł...... 
. . ,

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych - na|ezy podac |iczbę i emltenta )<Ętl,.l e e'.p-L y Crł/
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '/?t.?'.'.d.o-L?,ry .. . .' . ..........

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skar-

bu ńaństwa, ińnej-pańsiwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-

na|nej osoby prańnej następujące mienje, ltore pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mie-

nia idatę nabycia, od kogo: F.ue.'..dALy,9
vl.
'1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ....'....'.....

- osobiŚcie ....(.lł[o' r/*Tqo..ry.. . .. i. . #
- wspólnie z innymi osobami...tr'ń'e'.'.'dn'LL/ery ''_',.........''.|...Ł'' . ' ,'

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym,p,=yńod i dochod w wysokoŚci: .'{4,[e''''d..OLyr9

vilr.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot uzy.
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚpi powyzej 1,0.900 złotygh (w przypadku pojazdow mecha1icznych n9|eiy ,.
podac markę' mode| irok produkĄ): .5Ż'h.0'ohro{/.'.Ps8ha!t9 - Ope[, aeł,s"l.'łI0.fr..-'Pl!o.fuł,hc1 Ąooq

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz,wąrunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): ..--.rw.e'.'.d.oryry

czĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci'
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