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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowinia, należy wpisać ''nie dotvczv''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieŹ wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany(a l, ,..'3.'kłł'r.w.lłł J-..u.rexł....Qiłreus/"" / ą.o.Tv'h'ua.s.ł"..) .. ,
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Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,....Ó..r... 0c.Q.'..eJl/-

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......... .aie....'..dł.t1
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ........W!r(..''.dat:1.czą' ., powierzchnia:

4.

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

tytuł praw n Y : ...... /........(n ąD.(*7.
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1. Posiadarvr udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....ł1ł.Ł.....

lv.
]_. Posiadarrł akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

W których uczestniczą takie osoby , ; należy podać
..'...,'. /łił... - dp. fu .ąą

v.J

prawnych
liczbę

lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam}w roku ubiegłym dochód * *yroLoj.;, . ..kię:. ....de,*rr.*aUJ

Ztego tyEłłu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......łkc.ś..'..

V.
Alabyłem(an'a) {nabył rnój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, kornunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące_ mienie,,które podlegało

:::::: : :*: ::::::::::::::::*:::t::::::t :::::::::1 11 1:l' 
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ą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...ł1(.ć,*'
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_ jestem człon kiem zarządu (od kiedy) :''.......'.........!r.uLk....''.
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'...., ,ii dpv;.RĄ,

innej działalności zarobkov1ej lyb zajęć, z podaniem

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyŹej ]-0 00o złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz

:',,ii,-,.l-:l::::;:I|"'l#?7:|:';Ąp).|'..|'i-:::::::::::i:::l::*...i,','''



czĘść B

Powyższe oświadczenie składam świadorny(a), iż na podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podailie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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