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Uwaga:
']' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

1upełnego wypełnienia każdej z rubryk.2' Jeżeli -poszczegó|ne rubryki nie zniJoują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać,,nie dotyczy''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobówięań do majątku odrębnego i majątku
9bjętego małżeńs ką wspótnością majątkową.4. oświadczenie o stanie majątkowym óotyczy-majątku w kraju iza granicą.5' oświadczenie o stanie majątkowym ooeimuje również wierzyteIności pieniężne.6' W części A oświadczenia zawańó są inńrmicje jawne, w cźęści B zaś informacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania śłłaoającego oświadczenie or". 1nń1""" położenianieruchomości.
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Zasoby pienięzne:
- Środki pieniĘzne zgromadzone w walucie polskiej:. {l ?- ri ł.
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Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ..i , 1 /2l

- papiery wartościowe. ..::?.1'(' .'..
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1.
udziałem gminnych osÓb prawnych lub

by _ naleŻy podac liczbę i emitenta uo.i"ło*.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1O %o udziałow w spÓłce: '..'łls1''..i.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych _naleŻypodać liczbę iemitenta udziałÓw: ....'.
/ą } '-' -," J

-.'.".(i.'|''....'. !:łi. !.. ]. ( y,
//



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i'. . /.łe' . 
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1 Posiadam akcje W spÓłkach handlowych z udziałemprzedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą tałie osooy - n"T"lv

gminnych osób prawnych lub
podac liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚc i: .. a'ra|:... ł1ł/ł:v
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc i: '.'.?ł::.'.ł
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podać formę prawną i przedmiot działalności):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd idochod w wysokoŚci:



Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

wspÓlnie z innymi osobami ..'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚcr. .'.'/::.Y: .'
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Wspołkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .' ł2(.'.'.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ' .ł::(..'.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....łłę''''.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....'/1:|('
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 1o.ooo zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie 
-ań.233 $ 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy'gióźi ł"r" pó'n"*i"nla wo|ności.


