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1' osoba składająca oświadczenie obowiąŻenajest do zgodnego z prawdą, sta/annego iŻupetnego wypełnieniakdżdej Ż rLrblyk.
2. Jeżeli poszcŻe8ólne rubrYki nie znajdują w konkretnym Drzypadku zastosowania, naleiy wpisać ,'nie dotvczv'''3' osoba skladająca oświadczenie obowiązana jeł określić przynaleinoie poszcŻe.ólnYch składnikówmajątkowych, dochodów izobowiązań do majątk! odrębnego imajątku objętego malźeńską Wspólnością

m ają t lową.
4- oświadcŻenie o stanie majątkowym dotYczy majątku W kraju i za g.anicą'
5' ośWiadcŻenie o stanie majątkoWym obejmuje równieź WierrYteln"ości pienięine.
6. W częścj A ośWiadcŻenia zawarte są informacje jawne, w c4ści B za; info;;acje nie].awne dotyclące adresuzamieszkania 5kładającego oświa9Ęenie qraz mĘĘca połoźenia 4ieruchomości.
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te] ustaly oświadczam, że posiadam ńcnoclzące w stiao małzeri{kie;wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnr7:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych Ż udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębio rców,
W których uczestniczą takie o5oby _ należy poc]ac liczbę i emitenta udzialÓw:

udziały'te stanowią pakiet większy niż 10% udzijłów w

Lytuł prawny:.'''.''.' .''.'.'''.' '''''''
Z tego tytułu osiąghąłem(ęiarn) W roku Ubie8lym pzychód i dochód w wysokbści: ..'...''--.''.''.'...-..'........

Inne nieruchomości:
powierŻchnia: '].''' '''''''''''''''l.'.'''''..'.' '....'.':-: '..' '....' '.

/

..........,........,.....,....... --.............................:".. ...........t.....' ,1/P //-
. ................,..r......\........1.{!..1..1

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w.roku ubiegiym dochód w wysokojci: ...--.......'

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziatóW:

''''"''''.'''''''''.'...''.!|,:',*"' ())''):;'r:r:{ł:.
'' "" '' ' "' '. ł ''''' .. ..ł

7 tego lylułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym 
|ńchód vN'

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z

w których uczestniczą takie osoby

2. Posiadam

udział"em gminnych osób
należy, podać

prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i emltenta a kcj i:

J.// I

akcje te stanowią pakiet WięksZY niż 10% akcji w spółce: ''''''

/ rego tyrułu osiąBnąłem(ęlaln) w roku ubieglym docl,ód w wysokości:'.''''''''''''''''''..''''..'''

akcje w innych spótkach handlowych - należy podać licZbę i emitenta akcji: ...'....'....''.'..''.'.'..''

Z te8o tytulu osiągnąłe m{ęła m ) w roku ubiegłym dochód w
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V.
Nabyiem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku oclrębnego)odSkarbu Państwa, innej państWoWej osoby prawne.j, jednostek i.'trrąilu ,".ytori" 

""g",_iJ.związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następu]ące mienie, które pod egałozbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

J' Prow.6dZg d/jaldlny{' Eoslodarczą (nale1y podać [orrnę praWn-ą i'pIZ_ednlot działalnoic'J:ł'.:'''' ''''''

Z ;;; i,;i" il;"ąi"'rri,.i* ."ł" "i'.rir' o,.u.noJ', o;Jl ; ;r,il ;;, ,:?:|i 12 :-,:.,',,!, ,..i '|i,Z.arz'ądzam działainością gospodarczą lub jestem przedstawicielem p"łno'o.niiiu' tułi"., l.'.'j ""il(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -...''...f_- . . .., '''.r'!!^ /r\r.\?,
.'... 

' '.. '' '...'.'' ''.'.''..' '.a '(.!''i.......{-':.'ż:' i >'

2. '':"i ''" ,

Z te8o tytutu osią8nąłem(ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v .

- lestem czlon!,iem lomlsji

Z tego tytułu osią8nąiem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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