
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

1.
5.
6.

adresU Zam ieszkania składaiącego ie orazrnicjsca polożenia nieruchonoŚci.

^ą otnłdzony I a)' '(Ł./I':''

l:'(y' Ll(')('(.Z lqą q qq /"cv oaq //' //ć / ( l; &''l Ć/
I rnre1.ce zrrr.rdn cnil..lanorr;,(o Jub runkcjal / / / /
'aInlu'la\V\ z,l'ljl 8 rnarc. Ir'q0l'o.'.mor/ąJlicglnim1mt Dt'L'z2aI4' pol']875 ). ztsodlrie Z art' 24h tc'j ustawy oświadczall. żc posiac1an 

'.hod;*;:'ki;;'iluł);;dj iiJóil:śłł]njdtlo!łej Il'b.l'lno\\i4cc mój n"11Lek odrqb'l1'

t.

Zasoby pieniężle:

itł il-+ lr lrt iJ ł, ' '.J_] lr0 
'- 

j'$l]{]Ż-Y- 
]ł,*] r,'|*.' \t]:qłcś.l 

\'

Urvaga:
1. osoba skladająca oświaciczenie obcj\}iżlzana jcst do zgodnego z p

rvypclnienia każdej z rubryk.
2' Jieli poszczególne rubryki nie znajclują rv konlirctnym przypacllru zasto.olYania, nalcży )ypisać Jlgdotyczv".
3' osoba skladająca oś}Yiadczenie o'Do\YiąZana jcst określić przynależność poszczególnych sk|adnilłórymajątko\YYch, dochodólv i zoborviązań do nlajątltu ooręunego imajątkuobjęteg:o.otz"ńrt ą\Yspó|nością majątkolvą.

ośrviadczenie o stanic majątkowym dotyczy majątku łv |rraju iza granlcą.
oś\yiadczenie o stanie majątkorvynr obcjmujc róivnicż lvieriytelnoici Iienięzne.
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III.

l. Posiaclant udziały rv spóikach handiorvych z udziałeln gnrinnych osób prarrłrych iub plzec1siebiorców'
w których uczestniczą takie osoby na1eŹy podać ljczbę i en]itenta udziałów:

Z tego tytułu oSiągiląłem (ęłaln) w l-oku ubieglym dochód w wysokości

2. Posiadam udziały rv innych spółkach handlolvych na]eży podać liczbę iemitenta utjziałórv:....'''.........'''...'...'

Z tęgo tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłynr dociióci w

IV.

Nabyłen (am),( nabył mój małŻonek, z rvyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majatku' odrębnego) ocl
Skalbu Państwa, innej państwowę.j osoby prawne.j, jednostek satnorządu teiyiorialnigo, ich 

'zwi{zków.

konlunalllej osoby prarvrrej 1ub związku ]Ieh'opo]ita]nego naSteptljącę mienie, które podiega'ło zbycirr w jlo.l."
przctargu należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:.'''''''''...'..''

Z tego t}tułu osjągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w imych spółkach handlowrych na]eży podać liczbę i errritenta akcji;.......'''..'.'.'..'..''...''..''..'

wysokości



- -jestem członkiem komisji relviz1'jnej ( oct kiecly?:

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłanl) rv rokrr ubicgłym dochócl rv wysokości:

VIII-

Ime dochody osjągane Z tytulu 22trudnieni2 Jub innej ijziałalności zarobkowej lub zajr^ć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaŻdego tytułu ( o|az dochody

Składniki rrljęnia ruchonrego o rvaltości powyżej 1o 0o0 Złotych (lv przypadku po.iazdów męchanicznych ]]a]ęŹy

Zobowiązania pienięŹnę o wańości powyżej lo 0oo Złotych, w tynr zaciągnięte kredyĘ i poĄczkioraz warunki,najakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku, zjakin zóarzenie#, w1akiej
wysokości);..'.'.'..'...'...'.'..'''''.


