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Uwaga:
1. osoba 5kładająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego Wypełnienia

kaźdeiz rubryk.
2. Jeżeli posŻcŻe8ólne rubryki ni€ znajdują w konkretnym prŻypadku zastosowania, należy wpisać,.nie dotvczv''.
3. osoba skladaiąca ośWiadcŻenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnYch składników

majątkowYch, dochodóW izobowiąŻań do majątku odrębnego imajątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju i za 8ranicą.
5. oświad(zenie o stanie majątkowym obejmu.ie również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego ośWiad(zenie oraz miejsca poloźenia nieruchomoś.i.
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poz' 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanoWiące mój majątek odrębny;

t.

Zasoby pienięŹne;
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: '.''.. ''''.'... n.n', ',, uLl
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"U'/'
tytuł praWny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:

/w4.e...'.
o Wartości:

tytuł praWny:

t.

1. Posiadam
w których

udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
uczestnicŻą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów;

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce: !'1" .!''!h"ł',
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ''''..'....'.'.'...........'

2. Posiadam udziaty w innych spÓ'lkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta udziałówl

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

tv.
1. Posiadam

W których
akcje w spółkach handlowych z

uczestnicZą ta kie osoby
udziałem gminnych osób

_ należy podać
prawnych Iub przedsiębiorców,
liczbę i em jtenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W 5półce: ..

Z tego tytułu osjągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'.''.'.'.....'.' ....'''.''

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcii: ......'.....,....''..........

Z tego tyLulU osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości| '..'.''.'.''.'.''.'' . . '''(- /
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Nabyłem(am) (nabył mó.i małżonek, Z Wvłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwoWej o5oby prawnej, jednostek 5amorZądU terytorialnego, ich
ZwiązkÓW, komunalnej osoby praWnej lub związku m etropoiita lnego na5tępujące mienie, które podlegało
Żbyciu W drodZe prZetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .'''...,...'......'...'

vt.
1' ProwadZę działalność gospodarcZą (należy podać formę praWną i prZedmiot działalności): '''.'''''....'''.'...

2' Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem prZ ed staWicie lem petnomocnikiem takiej dZiałalności
(należy podać formę praWną i przedmiot dZiałalności); ''''..'.'..'..'..'.'''.'..

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.....'...''...''''''.. .,(L1/'!-Ć... ..

jestem cllonkiem larządU {od kiedy): ...'.''...''''..''. ' ' .'... '''A''l.:łł.}''.'.'.''''''
! Vu LL'

_jestemcZłonkiemradynadzorczej(odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): .....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
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tx.
składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji):

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 ooo Złotych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z ja kim zdarzeniem, w jakiej Wysokości): ..'..'
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