Uwaga:

1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego izupełnego wypełnie.

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością ma.

nia każdej z rubryk.

czv".

jątkową.

4.
5.
6.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyrte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.
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powierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości: '...............
4. lnne nieruchomości:
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1' Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców, w
rych uczestniczątakie osoby

-

kto-

na|ezy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy

niżz 1oo/o

udziałow w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....',''.......'
na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałow:
2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych

-

dfuw!........,.""""""
Ztegotytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..........'..4d.-"""""""'1""'It""""

lv.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorców, w któna|ezy podac |iczbę i emitenta akcji:
rych uczestniczą takie osoby

-

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..'............

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych

-

na|ezy podać |iczbę i emitenta akcji:

Ztegotytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: '.......'.,,.y'At'..'
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków |ub od komupodac opis miena|nej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egqlo łPycjq w drodze przetargu
- na|eży
...........Mlęł.....ade!ł*l
nia idatę nabycia, od
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Prowadzę działa|nośćgospodarczą (na|ezy podaó formę prawną i przedmiot działa|ności):'//f.:ę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: '...........'....

2, Zarządzam działa|nościągospodarczą

|ub jestem przedstawicie|em^pełnomocnikiem

|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):...'.'....''....a**....'ą*'7ą

takiej działa|ności(na-

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

vl!.
W społkach hand|owych (nazwa,siedziba

-

społki):

.'M.*'''.

jestem

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia .|ub innej dzjqła|no.(ci zarobko1vej |ub.zajęc, I Podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdepotytułui U.P.Io.ł{.k. .a..P.RAGĘ .-..5.+85q'l GG'.':'.'Q.o.Cffd-.o E.k.t.t.tR ,
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Składniki mienia ruchomeqo o wańości powyzel 10.000 złotyc^h (w przypadku pojądow me-chanicznych na|e4y.
,g.fls>:(.,
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Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki'
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wo|noŚci.
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