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Uwaga:
1' osotja składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego , pr".dą,starannego l zupełnego wypełnienia

.każdej z rubryk.
2' teżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasiosowania, naleźy wpisać ,,nie dotvczv,,.3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikówmajątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego rn#eństą wspótnością'majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.5' oświadczenie o stanie majątkowym obe.imuje równieź wierzytelności pienięźne.6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, * .ris.i B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

czĘŚĆ^
Ja, niżej podpisany(a l, .....-*(9:.r.

(Dz. Q. z 2017 r.
skład rnałżeńskiej



ilr.
1. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać l1pzbęi eTjtenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻLa% udziałów w spółce:

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

Pósiadarn udziały w innych spółkach handlowycĘ- naleźy.podać liczbę i emitenta udziałów:

" " "'' "'r/"''*łł"'1 "'(h'/ / tł4 / l

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

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z ' ,udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby _, ,pależy podać liczbę i emitenta akcji:
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V.
Nabyłem(arn) (nabył mój małżoneĘ 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

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia, i dątą nabyua, od kogo: ..'.'.......-.:'..'.
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vl.

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: '........-.'....'..
2.Łarządzam działalnością lospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnom""'o''i..::.:: 

:::i:::::(należy podać formę prawną i przedmiot dziafalności): .....'.......'....'..''.;'?.......'

- osobiście ,.,...'1/.-ź#.r-kŻ'.?'.7.

Ztego Ę1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.""""""""'
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie pra*dy grozi kara pozbawienia wolności.
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