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l. osoba skladająca ośłj'dczenie oboryiązana jest do zgodnego z prawdą. stżrannego i zupełnego
w}'pełnienia k.żdej Z rubryk.

2. Jeże1i poszcz€gólne rubr}ki ni€ z ajdują w konkrctn.}nl przyp'dku zastosotYania! nalcży wpisać !!Lig
dotvczy",

3. osoba składająca oś1'iadczcnie obo}Yiązanajest określić przyn.leżność posŻczególn)ch składnikón
Inajątkowych' dochodórY i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeliską
1rspólnością majątkolYą.

4. oświadczenie o stanic majątkoł]m dotycł majątku rv krajn i Z.t granicą'
5. ośrriadczenie o stanic lnajątkowym ob€jmuje ró\iDież rYiel'zyte|oości pienięŹ!e.
6. w części A ośrYiadczenia zawarte są in formacje j aNnc' \Y części B zaś inform'cje niejawne doryczące

.dresu zamieszkania skł.dającego oświ'dcŻenie oraz Iniejsca położeniż nieruchomoŚci'
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III.

l. Posiadan xdzjal-\'w spółkach handlołych z udzia1em gllinl'vch osób pra\'l]ych
Y,których uczestnicza takje osob)_ należ} podać liczbę iet tenta udzia]ów:

]ub przedsjebjorcó\ł.
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UdziaryL te stanowią pakiei wiekszy niŻ ]0 % udzjałó$. 
'v 

spólce:

Z tego rylttlu osiągnąłcm (ęłan' lv roku ubjegi"m dochód 
'v 

\łTsokości

2' Posiadarn udzialy \\ innych spó}kach nandlo'!)ch ależ'Y podać l]czbę i enitelrta udziatólv:' )v /t '.';iłłz7

Z tego 1] fułu osiągna]em ( ęłam ) w roku ubiegiynr dochód rv wysokości

l' Posiadam akcje w spó}kach Łand]o\y}ch Ż udzjałem gminnych osób praYn}'ch ]ub prŻcdsjębiorców' ł któr}ch
uczestniczą takle osobrJ - na]eł podać ]iczbę j emitenla akcji: xJ e >lęlq c zĘ

akcje ie stanowią pakict wirksŻ} niż l0% akcji w spółce:

Z teso Rtułu osjągnąłem ( ełam ) 
'v 

roku ubiesł'n dochód w w}'9okoŚci:'''.''''..

Z tego t)fułu osiagnalen ( e]am ) \v fuku ubiegly]n dochód w ur'sokości:

Nabylem (an''( nab}4 nój ma}Żonck, Ż iy]ączeniem lrjenia prŻlnalealego doiego Inajątku. odrebncgo) od
skarbu Państ$a, innei państ$o\łcj o9ob) pm'vnej' jednoslek samorządu leryloriallrego' ich z\rjazków lub od
konuna]nei osoby prawnej następujace lniellie kore podlegJ}o 4b)ciu n d!!,dze plzetJreu naltŻy podać opisr,.,i u. , .,.ir o..o.o: . .. ..... ... .(/: ....Yi.i.c.?:t ... .... -.. ...

VI.

]. Prowadzę dzja]alność gospodarczą ( nalezy podać fornrę pra{Ę i prŻcdniol działalności)i....
A)łt >o;'łey

. tolrie/inn:r, ooDrr ....

Z tego tytu]u osiag ą1em(ełen) 11 roku ubieg]J-m dochód w \rysokości:.''''''.''''

2 Zar7ądzam dziala]noścja gospodalcza ltb]estem prŻedsra\\lcrllęm peJnunroc I iki€ll rJke l r]Żii]alnośc i'' ' ę,1 pod.' 'olr'e pl '' l" 'p',, l.'' '' , ' l.' ' : ''''''' ''' '''v''|'F fu'I(''?:
-" b:.ic...
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Z tego t'Ytu]n osią$a}cm(clan' w .oku ubieg!'.Ilr doclód ń w}sokości'''.'''



v
W spó]kach handlov}ch ( nazwa' siedziba. spólki):''. ..''''...''''''''.'''''Ł'(.E'' aż?rv ć1,
-jestem cŻłonkien zarządx ( od kjeo?:

-je(em rzlonkienr rad) nldzorczel ( od kiedy):

-|elen./lo iemlo.; f\ iĄi'ei( J}.d]'

Z tego t},tułu osiągnąlem(ęłam) w toku ubjegtym dochód w wysokości:''''.''.''''.
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zarobkolłcj lub Zajeć. z podaniemkwot

tx.

Składnikj mienia ruchonrego o wartości pow}żej l 0 ouo z]oL) th ( s prz) pcd kx poj a z.]o$ mecha n tczn'vch na1eży
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x.

Zobo'viązania pienjęme o wartości powyżej l0 000 z1ołc[ w tytn zaciągnjete kedyt} ipoŹyczkj orazwarunki.
najak]ch zostaly uŁiclone, (wobcc kogo, w związku' z jakinl zdarzenicm. w jakiej
\ł}'sokości):'.'''''''''''....''''....... rr.1,r" r'er/..Ż,/


