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l" ospba składająca oświadc:gnie obowiąrana jest do zgadnego : prawdą, stafann€gr i łupelnego wypełnienia
kaźdej r rubryk'

2' Jeieli poszcrególne rubryki nie lnajdują w kołkretnym przypadkr: raslosowania, naleiy wpisaf jrlę_dsJffiyl]'
3' osoba składająca oświadczenie obowiąłana jest łkreślić prrynalcżność porrcregdlnych składników

rnajątkowych, docbodów i robowiąrań do rnajątku odrębnego i majątku objętegc matżeńską wspólnością
majątkoxią.

4. oświadc.tenle o stanie majEtkowym dotycry majątku w kraju i ra granicq.
5. 0świadczenłe o stałie rnajątkowym obejłnuje równieź wierłylelncści pienięźne'
6" W cręśłi A oświadczen;a 

'awarte 
są informacje jawne, w cręści & raś inforrnacj* niejawne dotycrące adresu

lamies:kania składającego o$wiadcrenie orar miejsea połoienia nierucho*ości.

U. z' 2ł17 r^
maiźe ńskiej

l.
Zasoby pienięene:
_ środki pieniężne zgromadaone w walucie polskiej; .'.. ".' ..'.'..^.^..#,..l'ł:k..

* papiery wartrrściowę:
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]' Posiadarrr uclziały w spólkach harrtilowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w którycłr uczestniczą takie osoby * należy p*daĆ liczbę i emitenta udliałów:

Z tego tytułu osiągnąłern{ęłam} w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości: ."....'"..."...'''

2' Posiadam udriały w innych spółkach hanrllowych * należy podać licłbę i emitenta udz1ałów;

Ztegotytułuosiągnąłem{ęłamiwrokuubieglfmdgchó{iwwysokoś[i'"'"''.i,'.....'.',

lv.
1' Posiaelarn akcje w spółkach handlowych r udziałem gminnych osób prawnych lub prredsiębiorców,- :::::: :::::::::: :::: ::::: ., :::::1 _::::: l::::: : .:::::: :::1"

akcj€ t* stanowią pakiet więksey niż ls% akcji w spólce: ':. . ' .|

Z tego tytł.lłu osiągnąłern{ęłam}w roku ubiegłym dochÓłJ w wysokośei: .'-...'.'".'..'...

2' Posiadarn akcje w innych spÓłkach handlowych * nalery podaĆ liczbę i emitenta akcji: ''_.'...'..
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v.
Nabyłem(anr} {nabyt rnój rnalźonek, z wyłączeniem rnienia prryn*leżnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa, innej państwowej osoby pr"awnc j, je dnostek samorrątlu terytorialnego, ich
zlviązkóv;' komunalnej osoby prawnej lub zwiąeku metropolitalnego nasłępujące rnienie, które podlegało
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vt.
1. Frowadzę driałalnośc gospodarcaą (naleŹy podaĆ formę prawną i prz*dmiot dziłłalności}: ..'..'...'''.'.......,,.'.

* wspolnłe z innymiosobami

Z tego tyttJłu osiągnąłem{ęłam} w rr:ku ubiegłym przyehód i dochÓd w wysokości;
7arządzarłr działalnością gospcdarczą lub j*stem praedstawicielem pełnomo{nikieł'n takiej driałtslno{ci
{naleźy p*:dać forrnq prawną i przedmiot deiatalności}; ''.'.''.'...'.'...'

Ż tego tytułu osiągnqłem{ęłarn} 'ł rnku ubi*gtym dochód w wysokości;



vrr.
W społkach handlowych {nazwa. siełJziba spÓłkr);

* jeste m członkiem zarządtł (od kiedy):

* jestem cłłonkiem rady nadzorcrej {od kiedy);

- jestem całonkiem kornisjirewizyjnej iod kiedy}:

z t€go tYtułu osiągnąłem{ęłanr} w roku ubiegłynr dochÓd w wysokości;

x.
Zobowiąaania pienięźne o wartości powyŹej ].0 00s rlotych, w tym raciągnięte kredyty i poźyrrkł orar
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w zwiąlku z iakirn :darteniem, w jakiej wysokości}:
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