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

każdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretńym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotvczv''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana iest 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 również wierzytelności pienięźne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Zasoby pienięzne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ...'....''.....,......h.:Ł...l.v].ł:c,.*};.i"r+-.

_ środki pieniężne zgromadzone wwalucie obcej: .........' ..'...lv:Ł..ił*rŁĘ;,r^,"".........1\ ')

fr)*....i

1' Dom o powierzchni, ...."l.#_.fi m2, o wartości: lsr-) ŁłtĄ t tr.,l r., r er.
tyt uł p raw ny : ..'.'.,'.. fŁ t.*... ł,ar^ł;łn*' i. *a

3. Gospodarstwo rolne:
rcldzaj gospodarstwa: ...........'....'...#L**....ę:lnA'"q .., powierzchnia: ...'.lt}łs".dąĄdłu,t..'..........'
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,'..,,!.'..ćirł,...,J".łł,,y*1
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tytuł prawny: ...,.'.................'......... tŁŁ'j,'';;:i."";;;
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1. Posiadarrr udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w któryc*r uczestniczą takie osoby - naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów:

,d J
udziały te stanowią pakiet większy niź 1'O% udziałów w spółce: .....'....'..ffiŁ.'.l*t-ą

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfym dochód w wysokości: ....'.'().?łł-' ?3
2. Posiadarn udziaĘ w innych spółkach handlowych - nale'ży poqaq liczbę i emitenta udziałów:

... n,T4ł--...d*łx;z,ł -.. -...t,
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lv.
1. Posiadarrr akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

: :::::: :::::::::i' ::::: iji.ł* ,);1:il*'ł7o'^' ]]:::: : ::::::: .:::]'

akcje te stanowią pakiet większy niż (o%akcji w spółce: ......'.'......A?.\Ą- łil.akxz+,l...'.....'..'......
Q- d

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: ..'.....(h.ń Y
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V.
Nabyłem(ar_n) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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1' Prowadzę działalno-ść gospodarczą (należy podać formę prawną i

- wspólnfre z innymi osobami

miot działalności): .'........

Ż.Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem" pełnomocnikiem takiej działalności

l::::::::::::::::::::::::::::::::::-::llljll :: l**X%:: : :: : :

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..........



vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): '.śr-r;

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....'..........''*34ł*. *ilr"*
_ jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): '.....'.''.'..''''.nł^*.łtłb.y*ł*tr

';;;il;i;;;Ę*J;i;;";i;;;il;;il';;J;;il;;;;k;;;'',..-'.'...;;..'aą*l0

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1"0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ..''......'.. ....ną'śh^.,'tł,.aĄrua......ud

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

::::j.. 
::'l-..:.:: :--.:':: Ę.':. :::W"i{'ti*F:':l 

:i:::. :..-..'. 
- 

:'



czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podallie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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