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Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.

nia każdej z rubryk'

2' JeżeIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.

czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaIeżnośc poszczególnych składnjków mająt.- 
kowych, docńodów i zobowiązań do ńajątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością ma.

jątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności 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.
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0 limiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Zasoby pienięzne: l.

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: .łł.9-....o..9?.:. lłł:łl,[ęł1')9*'..,h}i:śc'..*:*i..sŁLLt'v"u

tytuł prawny "t"ąŁłh
3. Gospodarstwo rolne: ^ !

rodzĄgospodarstwa:.'...:f'.1 4:itł*), powierzchnia:'......'......

o wańoŚci:
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tytuł prawny :''.:'|If.. *.?.'9Y.. :. {iyb'lurt L""'{""' .ĘgłŁ.,
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1' Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby _ na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ........'.'..'..

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych _ na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałow:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '....l.i,.lg...' do-fiq-pą
4J

lv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorców, w ktÓ-
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ......'....''.'.

2' Posiadam akcje w innych społkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta axcii: .Ł*9 ó":T.ry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '.'.''.'.'......

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw lub od komu-
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓ.|e pod|ęga19.1pvciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mie-
niaidatęnabycia'odkógo:...'.'.'..'................ł,-.].t-....

vl.
.l. Prowadzę działa|noŚc gospodarczą (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działalności): '{ł*. ó'-F1ay," """"u "' "t'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokoŚci:

2. Zarządzam działa|noŚcią gospod
|ezy podac formę prawną i przedm

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '...''.'.'....''.

vll.
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arczą |ub jestem przeds.tawicię|en1, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-
iot działaIności):'.'........c.t e d.etftt,%..'..... ...

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochÓd w wysokości: .........'.'.....

VIII.

zĄęĆ, z podaniem kwot uzy.
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Składniki mienia ruchomego o wartości ppwyzej 10'00.0 4Jotyqh (w. przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkcji): .'....'.sŁv#'u'e....9'.''1.....Le4.1..T:.....'...'.'..

x.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

czĘŚĆ B

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie arl'' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

(podpis)
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