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adresu zam ieszkania skladajglą1 oświa d7pĄ oraa nie]scą położenia nieruchomości.
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l 1 miejsce zatrudnienia. .r/qówy'Lo lub lunkcja l / ., / ,/

po zapoznaniu się z przepisami ustarł5 z dnia 8 lnarca lf90r' o tamor.,adzilctninn}nl t Dl' l)' z20l1r. poz'

I uaga:
l. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest tlo zgodnego z prałdą, starannego i zupełnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,4Ę

dotyczv".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikół'

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego malżeńską
wspó|nością majątkową'

,l. ośWiadczenie o stanie majątko}vym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyt€lności pienięźne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejarvne dotyczące

1875), Zgodnię Z art.24h tęj ustawy oświadczanr. Źe posiadam wchodzące'w skład małŹeńskiej wspólności
majatkowę_j lub stanowiące nój majątek odlębny:

Z tego t)tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w rvysokości:''''''.'....'.'.'.......''
4. Inne nieruchomości:



III.

l' Posiadam udziały u,spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Jub przedsiębiorcórv.
w któr)'ch uczestniczą takie osoby nalęŹy podać liczbę iemitenta udziałów:

Z tęgo t}tułu osiągnąłenr (ełam) W roku ubiegĘm dochód w wysokości:......''''...

2. Posiadam udziały w inn}'ch spółkach handlowych n-aleŻy podać Iiczbe

l2(b d-a.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w

tv.

l. Posiadam akcje w spółkach handJowych z udziałem gminnych osób prarvnych lub przedsiębiorców. rł' których
uczestniczą takie osoby nalęży podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego rytułu osiągnąłem ( ęłam ) rv roku ubiegłym dochód rł'rł'ysokości:...'''.'.''''

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlolv.vch naleŻ.'_ podać Jiczbę i emitenta akcji:

Z tego t}.tułu osiągnąłem ( ęłarn ) w roku ubiegĘm dochód w

v.

Nabyłem (am),( nabył mój rnałżonek, z wyłączeniem mienia plzynależnego do jego majątku' odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednoStek samorządu terytolialnego. ich zlviązkór.v.
komunalnej osoby prawrrej Iub związku metropolitalnęgo nastepujące mięnię, które podJegało zbyciu w drodze
nr'zetarpu naleŻr oodac oois lnięnia jdate nabrcia. od koto:'''''.....''''zł '''''''^'.*''.'ł'4..-.'.'.'.'
.i'łoit,r: te,'z'ł rłz',l€ e- ćŁ;'l'Zcł' cł1e/'o1'r'ćt'''a'''*t)ł.J.q'?-r'l( /1ą
'(l'l.e^zll/-c:'łt'':'''...'./'il'Ćl.2.'''l'Ż,..'€''ć'9'I'(?'|ł'2/'a/łął l'2.?.''...'.1fl'(''.,:.)',.r.2^'.Cła/€Ł
(./ś|i'4:,.}''.:''' ok) Cld'OFl't- tQ'a k'(ł'i.]!i-Ó:Q' /a' 1r'r'''A/-.''Ćr''{'Ć,rł'('ę
.r.l,'.ł.('ł'u.:.r''v'.L4'.'.'''''oQl/''''()./:'z''2't''.'?''+y'''''''(łł UÓĆ Zcł c(:////
\1. /

';ffi3'Ż)\:i""d'Ż?'ć::U'T"'Ułiy',;;:pż:::LIad^l:'.ćir3fi'",,,żŻ/{rz s-/y,/lr 2

2' larząclzan dzialalnościa gospodarcza lub iestęm przed\ra\Ą ic ię le ln ' pFlnonocn ik iern tak iei działaIno:ci
lnalęĄ podac lormę pra\Ąna i przedmioi clzialalno.cil;''.l.'Zl C: d.a tl-a?'y ''

- o'obiicie.............. I /
- wspólnie u inn}'rni o:'obamt.'' l

Z tęgo tytułu osiąglląłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód rł'wysokości'.............



W spóll'ach handlorł1 ch { na7t\ a. 5ięd7iba. spolki );'...'

- jeslem czlonkiem konrisii rewizyinei 1od kiedy?:

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv wysokości:...........'.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub za.jęć' z podaniem kwot
uzyskiwanych Z kaŻdego tytułu ( oraz dochody

p);"ffi?dde' ół.uł/-a z-t: 61ł'ł;,;ł)'-a{ąił li!g89! ,rą lu// /8r
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o waltości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy

x.

Zobowiązania pienięŹne o wafiości powyżej |0 000 złotych. W tym Zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone' (wobec kogo. w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):'''''''''''.


