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uwaga:
1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i_ zupelnego wypełnienia każdej z rubryk'l. Jezell poszczeqólne rubrvki nie Żnłi.lują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać'.hie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest określić przynależność poszczególnychskładnikóW majątkowych, dochodów 
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i '"ią*'' objętego ma}żeńską wspólnością majątkową.4. oświadczenie o stanie ma;ątkowym óotyczy majątku w kraiu iza qranica'.. Uswladczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierŻneln;ści oienie:nc6. W częsci A oświadcŻenia Żawańe se infor'i";. l"*"". * 

"'-ęsliii'"i'iiiJr'""i" "i"i"**dotyczące adresu zamieszkania śłł"a"iąl"sJ_;!'l"d"i"i" ii]" '''iJjl"? p".*"'"nieruchomości.
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(ńi€jsce zatrud.ienia' stanowisko lub fu nkcja)
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Zasoby pleniężne:
- środki pien ęŹne zgrornadzone W waiUcie polskiej:

środki p eniężne zglomadzone w wa|uc]e obce]:'.'''.''

papiery Wartościowei



Dom o powierzchni: ..-'1..il...... m', o wartosci:...... :.1.i i-'\-, ('

tytuł prawny,'.''J''tl>''.r__'':'-'..-.L

2' MiesŻkanie o powierzchni: .'''.''''.'.''.'''.'.' m2, o Wańości:

.

1.

tyrJ prawny .. . .. \j.-\.. (+..)/.w..!-_.k1-

t.
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsięblorców, W których uczestn czątak e osoby należy podać llczbę i emitenia udziałów:

udŻiały te stanowią pakiet w\ększy niż 1a % ńziałów W spółce:

''.''-:Ę'( !].t' ]^ ńi-y<\ a\
Z tego t),łułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieqłym dochód w Wysokości: ''.'.'

. . ......... ............... . . .::..:::..s.....r1*....L....-^^1-.

2' Posiadam udzja]y w innych społkach handlowych - na]eży podać licŻbę j em|tenta udŻ]ałóWi '''''''



t' Posiadam akcje W społkach hand]owych z udŻiałern gminnvch osób plawnych
' p,*j"GJi".o*' * xtórych U czestnlczą ta kje osoby - należy podac lcŻbę l emitenia akcji:

lub

'\-Ł
''.:'':'':':'''.''ł ę''''.'.'ż.-#)y

akcje le stanow]ą pakiei w ęksŻy niz 10 % akcjiW spółce: ''' ''''"

Z tego t!łu]u osiągnąłem(ęłam) W roku ub eg]ym dochód W wysokości: '""'

2' Posjadam akcje w innych spółkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

Z tego tyiu]u os!ągnąłem(ęłam) w roku L]b]egłym dochód w Wysokości: ""''

Ńabyłen,an' 'naoyt 
"roj T.Ż onel' Ż Wyląc/'n'em n'en'a p'zy_ależ_ego do jego 'najątku odreb'rego)

od ś.aroJ PańsIłVa' n^ej parsn]vowej osoby p-awnej' iednoslk' samorządu 
' 
teMorialnego' ich
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t"i',""alriei' osoby prjwnej ni'iępulą"i m enle' htore podlegało zbyciu w drodze

pzeiargu - należy podać opis m|enia idatę nabycia. od kogo: '"'"'"'-''''"

' ''''''' ' ' '''*_: : ':: : nr':1.\"

1' PrcWadŻę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i prŻedmiot dŻiałalności): '"'"""'"

- wspó1nie Ż innymi osobami '' '' '''.'.' ''.'-



Z tego tytułu osiąsnąłern(ę]am) W roku ub egłym przychód i dochód W WYsokości: .'.'.''''''''''.'.'.'''''.

2. zaŻądzan działalnością gospodarczą lub jestem prŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa ności (na eży podaó forrnę plawną i plŻedmiot działalności):''''''''''

!
wspó]nie z innymi osobaml ''''''''''.'''-''''''.''''''.'f':'':r..:''''''if::'i:\:*n#.ą'-a, _{

z 1690 tytułU oslą!nąłem(ę]am) W roku ubiegłym dochód W wysokoścj:
:

ut.

W społkach hand]ow}ch (nazwa siedziba spó]ki):

, .. *^. ,;.-,,..a^*
_ jestem czjorljeT zl2ąd_ (od \iedr)' '''''''''''

' ' ' ' a*:.: :- 4!_ L4:.ę-\
_ jestem członkjern rady nadzorczei (od kiedy): ''..'.'.'.'..'''.'''.'''''..'.'''.'''

d-. f. ._.. . .- - --;\ - '

' jesienr członk]em kom]sji rewiŹyjiej (od kjedy): ''.'.'.'.'.'''''''''..'.'.'''-''.'-'

^--__'-^ .\-.,Ł'.'.-,:]
Z tego t},iułL] osiągną]em(ę]am) W rokLr Ubiegłym dochód w wysokośc: .''''.=.-_'--.'.''':,:i'=--,i-l-...'.'' ::.
VtII.
lnne dochody osiągane z tytL-l! zatrudnienia lub innej działalnośc] zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kWoI Lzyskiwa1yc. z kazdego tyl J|u:':L' '.''\l.'\ 'al."t*'*'-s 'tł'''::''']'.'''''1]''.ł'.1^_.i+.
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tx.

składniki mienia ruchonrego o Wańośc powyŹej 10'000 zł (W przypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, modelirok produkcjj):R'Ltv.| u_ l_l .M' F &A'\ł:F:''.''-q_l'Ę'\l\l-l..'.'.'



''l1:*:*L't*.-l':'** ' t.''':'',J''\ł,.*'''.-',.--.'.Iłll.''"'.*'r''''''it'"'.'*.''...'L--.'* -
ł:=rł*-.=.';_\ _ i1-:'1'L*-L'u*-'.' ' r: '''.1:.''*:'_=''''''l''''', l''':'''l'.-',^''-.'''''''''''''.

ZobowiąŻania pienięŻne o Wańości powyżej 1o.ooo zł, W tym zaciągn]ęte kledyb! ! poŻyczki olaz
warunki' na jakich zostały udzielone (Wobec koga,w ZłłiąŻku z jakirn zdaz;n]em' ; iakjej Wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie ań.233 s l Kodeksu karnego
2a podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara Pozbaw;enia wolności.
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