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Uwaga:

1. osoba składa]ąca oświaclczenie obowiązana ]est do zgodnego z prawdą, starannego i zr-1pełneqo

l"Jypełn1enia ka2de] z rubryk.
2. JeżeLi poszczególne rub].yki nie znajdują w konkretn].m plz}padku zastosowania? należv wpisać

,,nte dotyczy".
3_ osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ok]aeślić przynaleŻnośc poszczegó1nYch składników

majatkowych,dochodÓwizobowiąŻańdona]ątkuodrębnego1majątkuobjętegoma}żeńską
wspóf nością ma jątkoWą.

4. oświadczenle o stanie najątkow}Ąn dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie o stanie majątkowyn obejnuje również wierzytefności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne/ w częścr B zaś infonnacje niejawne

dotvczące adIesu zam1eszkania składającego oświadczenie oIaz miejsca położenia nieruchomości'
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zasoby pleniężne:
śIodki pieniężne Żgrońadzone w walucie polsk1ej:
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J.
(mlejsce zat rdnienia, stanowisko lub funkcla) '/

po zapoznaniu się z pizepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o sa!noruądŻie qminn\Ąn (Dz' U' z 2001

jr. N]. 142, paz- 7597 ataz z 2aa2 r. Nr 23, poz, 22a, Nr 62, poz' 55B' Nr 113' poŻ' 984' Ni 153'

poz- L2'] 1 i Nr 214, poz. 1806)' Żgodnie z att.' 24]11 tej ustawv oświadcŻam' Że posiadam wchodzące

w skład małżeńsklej vrspólności majątkowej 1ub stanowiące mój ma]ątek odręboy:

' środki pieniężne zgromaclzone w walucie obcej:

{7LL_- papaery wartośclowe:

1. Don o Powierzchni:
tytul PTawnY:

2. Mieszkanie
tytuł prawny:

na kwotę:

.4ł,'ż/.:,t"



] _ Gcspodal5Ł''o
Lcdzai gosPodar

! /.. " ""' Powierzchnia:

o wartości: rzi.k
rodzai zabudovTY:

tvtul PrawnY:
roku ubieg}}'m przychód i dochód w wvsokości:

Z teqo tytu}u osiągnąlem(ę}am) w

4. Inne nieruchomości:
1'/-/.tr-.. . . . .9:/.'1 ''':'ż1'"

powierzchnia:
'".:ri .''- ' i:1::'/

o wartośc1:

tytul prawny: |q..}.) r.7ć i

I. Posiadam udŻiały w

w których uczesŁniczą

spółkach hand1orłych

takie osoby ' należY

IlI.

z udziałem qminnych osób

podać llcŻbę 1 enitenta

prawnych lub przeds iębiorcó!'/ '

udziałów:

/ / /Z:

./?1E . t;Ył(&iźi!.
te stanowią pakiet większy niż 1o* udziałów w spólce:

udu iały

z tego tytulu osiągnąłenL (ęłam) w rokr] ub}egł\'m dochód
r-r'//^

w wvsokoścL: . . '/' -"! '< ' /ł:zIłć.;/.

2- Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należv podać 11czbę i enitenta udziałów:

z L ego Ly!uIu oslagna}em'ełdIr) V/ ioku ubiegł\m dochód w wysokości:

rv'

1. Posiadam akcje !'r spó}kach handlowych z udziałem grrninnych

!.' któIYch uczestniczą Łakie osoby - należy podać 1iczbę
osób p].awnych Iub pIzedsiębiorców '

i emitenta akcj i i

r (ł/-. ..-ł!././((.(.jl'
akci e te stanowią pakiet większy niŻ 10* akcji w spółce:

tego tytułLl osiągnąłefit(ęłam) !r roku ubieg}yn dochód ; ;;".;...', .. -tz.':ł. '4)/?iq'/'"

2_ Posiadan akcje w innych spółkach handIowych - należy podać ficzbę 1 enitenta akcj i:

iłć 'ł:'.a.:1.({9./

roku ubiegt\Ąn dochód
Z tego tytu}u osiągnąłem(ę}am) w
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Naby}em{am) (naby} mó] ma}żonek. z rvyłącŻeniem mienia pIzyna]eżneqo do jeqo ma]ątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, inne] państwowej osoby prawnej/ jednostek samorządu teIytoria]nego, ich
Żwiązków ]ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któIe podleqa}o zbycirl w dł:odze
prŻetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

I iiTllt l1:l:l:::' ::::::::"^'*'"T8.
formę prawną .i przedmiot dzrała1noścr) :

a\ ( ) 'Ż./r ;,'/-__.- 
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rzz: -oc tzt tc/
- wspó1nie z inn}mi osobami . '. ._ _'. _.. 

:_,,7/z: -.r.r/:ać .!t|t ł
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Z tego tytułu osiągną}em(ęłam) w roku ubiegł\.m przychód i dochód w

2. Zalządzam działafnością gospodaiczą Lub jestem przedst aw ic ie lem
dzialafności (nafeŹy podać forme prawną i pizedmlot działalności) :

wysokości:
pełnomocnikiem takiej

- wspóInie z innlm1 osobami . 'ĘI'.ra- '..{.r. |aa(!!/../

Z tego tytulu os1ąqnąłem(ę1am) \ł roku ubiegł]m dochód w wysokości:
"/.,.. 
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W spółkach handlowych (nazwa, s1edziba spółki) : l7/ćr. ., 8 C,. ;:.:1ź. ( !9:.

jestem cz}onkiem zarządu (od kledy) :

- Jestem cZ}onkiem rady nadŻorczej (od k1edy) :

- je5tem cŻłonkiem konisji re!.7izylnei (Ód kiedy) :

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubreq}\rm dochód w !'ysokości:

VTTI.

Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzia1a]ności zar:obkowej lub zajęc, z

pooaĄiPm {woE l'yskiWdrycj_ Z każdeqo tytlll'l: .?)..ł-- /?1+,. (:].?:7tĘ|'?..:..7.''.:.].7.ł., :, (-' 
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Zobowiązania pieoiężne o
oraz watunki, na j akich

wa]:tości powyżej

Źostały udzielone

x.

10 0o0 złotych' w t)m

(wobec kogo, w związku

zaciągnięte kredyty i pożyczkl

z jakim zdalzenlen, w jaklei

wysokośc1) :

/aa/-..



PowyŹsze oświadczenie sk}addm świadomy(a), iż
podanie niep.3wdy ]ub ZaŁa]enie prawdy grozi

na podstawie ar:t. 233 S 1 Kodeksu karnego za

kar.a pozbawienia wo]ności.
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