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Uwaga:
,l . ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' Jeieri pószczególne rubryki nie znijaują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3' osoba śt ł"d"1ą"" oś*i"d"."nie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych

składników mj;ątxowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspólnością maj

4. oświadczenie o stanie majątkowym d za granlcą'
5. oświadczenie o stanie majątxowym obejmu elności pieniężne'

ó. W części A oświadczenia ziwańó są info ści B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania śrłao nie o(az miejsca położenia

nieruchomości.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z-dnia 8 nnym (Dz' U'z2001

,. N, łąz, poz. lśsl orazz2OOŁr' l'lr zs, poz. z'984' Nr 153' poz'

1271 i Nr'214, poz. 1806), zgodnie z arL. 24h adam wchodzące W

skład małŻeńskiej wspolności majątkowej lub stan

- środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej:'""""' ""'"ł:""'|"" "ii-ÓÓ E|fP, ' ąęh n{bl)s@ł
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Ztegotytułu osiągnął"'1ęł"l';w roku ubiegłym pzychod i doelĘoelw *yrotoi"i, 8.303.53r
/

owańości: ... I,f.e dołxc*u

tytułprawny: .."'...... 't'l.{e dcq(!rcł-łot
ilt.
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

2

udziaŁy te stanowią pakiet większy niŻ 10 oń udzlałow w spółce: .......'

l?kd'ałgcłil;.:-:;;, '' 'Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄ

l?k doucł?
Posiadam udziały w innych społkach handlowych _ nalezy-podac liczbę i emitenta udziałow: '..'".

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow:

n|eddłczll ' .

/(



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akcji w społce: ....

nte droł6%
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dorchód w wysokości: "''"""""'''

;;" ;-; . ;;;;; !!$;:#ł,ffi; ;; ;;- --

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

(?ie da/ rctul- (t

v.v
Nabyłem(am) (nabył moj mażonek,zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od śkarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich

związkÓw lub od komunalńej' osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze

U/



2
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):..'.'...'.......

'l'ti'p de-{ y eŁr
_ osobiście

_ wspolnie z innymi osobami tll ię da{ q ełat/

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki).

jestem członkiem zarządu (od kiedy): u'( da{ ycłt1

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. ''....'..' ....nie ceI y LI/

n lC dplłcłtt
//

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000



Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz-iiile=:H,'J'il?' 
j)]iTrfłr-Wh.fr,?;;^="'t:'il'łi,""ńr"!r
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Adres z

Miejsct

DANE OSOBOWE
PfrAWNIE CHRONIONE

1.

2.

3.

4.

5.

Powyższe oświad.czenie składam świadomy(a) '.ł'*łł^B::;:"#':""':t3''"'":"l' 
Kodeksu karnego

;;ilffii" nieprawdy lub zatajenie prawd)
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