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v.6oba składająca oś!'jadczenie.Ł.lgia.z:Ia jest da zgodĘego z prawdą starannego i
zupelnego wypelnienia każdq z rubryk.
Jeżelj poszcŻególne rubryki nie zhajdują w konkretnym prŹypadku zastosowania, należy
wpisać,,niB dotyczy''.
osoba składająca oświadczeni€ obowiązana jest określićprŻynależnośćposzczggólnych
składników majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objęte9o matźeńśkąwspólnością ma.lątkową'
oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątktr w kraju iza granicą.
oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje równa€ż wiezylelności pieniężne.
w cŻęściA oświadczenia Źawańe są infolmacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawhe
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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PoBiadam Udziały w spókach handlowych z udziałem gminnych osób pravmydl lub
pŻedsiębiorców' W których Uczestnicząlakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:
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Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek' z wyłączeniem mignia prŻynależnego do jggo majątku odrębnego)

od skarbu Państwa' innej państwowej osoby p.awnej, jednostki samożądu teryłorialnego' ich
związkóW lub od komunelnej osoby prawnej następujące mienie' Kóre podląalo zbyciu w drodŻe
prŻgtargU - naleŹy podac opis mienia i datę nabycla' od kogo| '.'-'.'''.''''''''

1' Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać

_

wspólnie z annymi osobami

'ormę

prawną i pŹedmiot dŻiałalności)|''..''''''.''

hę darr.łn
a"ł -f

dchód

3T +3E,9ł :T*óiqte naT;.
wyso'"* tlspLtĘ rną;ą

z lego tylJlL os'ągnąlem(ęłam) w ro^u Jo'egłym przycnód loochoo w

2'

zarządzam dzia]alnością gospodarczą lub jestem pżedŚtawicielem' pełnomocnik]enr takle] <J
działalności(naleŹy podać formę prawną i plzedmiot działalności)i.'''.'..'''

. osobście ''''''''''''''''

' ln;ę ooĄrą

-

''.... .!łr; e

Wspólnle z innyńi oso banri

d

*,

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości

de;Ę2

nue
vlt.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółk

/nę d9ąry

)

jestem członkiem ŻaŻądu (od kiedy): .''.'.'.'.'.''''''

jeslem członkiem rady nadzorczej (od

lue

dfutz4

kiedy)] ' M (

Jestem czlo1kerr koT sJ' rewŻVlnel{od

L'eoy)'

''''lĄiz'''''

dat.7].ł

"'r#ą

z |ego t},luł! osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

v

t.

lnne dochody osiągane z ly,lułu Żatrudnien a ]Ub inne] dŻiałalnośc]Żarobkowej |ub zajęc, z podaniem

kwot lJŻyskiwanych z kaŻdego tytułu]

''ś{Ji'adcł€'ni'e.'.''''ę.nŁ-orc. .6-rs ,15

błq?''|nil! aęisŁl ruqdmpĘ .'A'łojql_łat4'''', 2.ałft '

,r l^;ęjęt>ait

/9.<p

fM

tx.

składniki rnienia ruchomego

o

wańości powyŻej 10.000 zł (w plzypadku pojazdów mechanicŻnych

Lsl./D

''.l(}{c[A_
yr-tee*sĘ
tWdia+kar)
-1" --t
) uspcnotę
t

należypodaómarkę,modslirokprodukcji):

9199

lź'F& .:'/,o03:{}Bę

nl

c

luYol {_r UuKĄ]lŁ )g)ĘL v'p)|u|osA(^c 2'cy^Q z sL'l^ę!/vt
_DLloTA
&VEŃsrS Ą0s9) ąsbTu-alhzsi )o4\O- ł- śą*ę--

ToYoi_ł &veNsrs łDoł-,w'9JTt,;114os' ,bą z s-^
I-ovorł ę-oę.o!U'słD /4o8 łspoDbsnoic z 99ueu4
Lłrr5uN 3':

'JM! ) lvtca

bdc'''Ą5''':2'h8'r'l'''a'''

x.
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Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie;

Miejsce położenia nieruchomości Wymienionych
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punkcie lI części A (adres);
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Powyższo oświadczgnie składam śwladomy(a), iż na po.lstawie a.L 233 5l Kodeks! kamego
za podanie nieprawdy lub aatajgbie prawdy groŻi kara pozbawlenia Wolnośoi.
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