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Uwaga:

1. osoba składając.r oś{'iadczenie obołiązana jest do zgodncgo z prawdą, stalannego
i zupelrrego vl1pclnienia każdej u rubrylL

2. Jeże|i poszczeEótne rubryki nie znajilują w konkretnym prz}padku zastosowada' nal€ł
wpisać ''nic doh c^ ''.

3. osoba składającs oświadczenie obowiązana jest określić pr4'należuość poszczególnych
skladników majątkołych, dochodów i zobowiązań do Eajątku odrębnego i Brajątku
objętcgo małzcńsĘ łt'spólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stłEic Eajątkov.TTl dot-vczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczcnie o stanie majątkow)m obejmuje róvłnież wierŻ}te|ności pieniężne.

.;/a.kt'L r:ą, ' ' ' ' '. '. a-u 21.'g.i '.'-.fuł/łł a

meJawne
położeDi!

6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, F' części B zaś infonnacje
dołcząc€ adresu zamicszkania sktarlając€go oświadczenie oraz miejscĄ
Aierucholności.
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Ja_ ojżej podpisany (a)' ..'ł(o'/e ć.,ł',

'aob#,,...................
urodzony (a)
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.'. na kłotę:



II.
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2. N{ieszkanie o porvierzchni: .'''.''.'.;:'''-'...... 1n2' o $rńośc j:
|}tuł pra\łny:

3.

4. Ifuę nieruchomości:
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ff.
J' Posiadam alcje rł 

'pólkacb haĄd]owych z udzia]em gminn) cb osób prawD)cb lub
przedsiębiorcórł'' w których uczestniczą takie osoby l n4ę2y oo6ac liczbę i emitenta akcji:

.''.'-'.'.'''' '''..-'.ł..ł...'. (r-ę 7 9 -.^.



) Ilosiadanr akcjc !v inlryclr _spólk:dl handJorł,-\.ch rralezv podać liclbę jL]r.ilenraakci1 '' . . ...!

..'.-.''':-''-'-'''''-.'.--źł:. . a^99} : _.''''-.'-..'

Nab1łcm(an) ( nabył mój małżonek. Z wł{ączenicm nlienja prŻ}'na]eŻnego do Je8o mają&uodlębrcgo) od Skarbu Pansfu,ą imej pansfu'owej osoby pri.rłnej, jednostek samorzaduien 'or'ajncg''. l.n,wąkol l'rboon^lnuralne oroo; i.""n.' n*'91 "j"'.', .;;' łl",.;"iĘJ;
zbvciu rv drodze przetargu oaleą Podacopi. -;.'lu iauę "uuy"ią'oj 

iogo ,

\T.

1 Prowadzę działalrrośćgosoodalcZ" 'n"|cĄ pqdai lorr7ra\ł,lla i plzedn ' tr:z,a "l,ro .i7:
."?,( ''''t'Ć/ż [:>

Z tego t].tufu osiągną]em(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w rłysokości:

, 
#:*2,-,:!?r'"ością go-spodarcza. lub jestem prŻedsta.wicielem peŁromocrukiem takiejd.'ld]d]no5c (na]cĄ pod"C lo'nę o.awrra iplzedniot d:iJaInoscl' '..'.'''''.'..-....']..........'..-'''.....'.'....'..łł.ł..'...'''.a1a'.4}'
- osobiście '....-.
_ *spólrrie z inlyroi osobami

Z tego t}.lufu o siągnąłem (ęł2m) w roku ubiegłjĄ.n dochód w rłysokoścj: . ....-..=

VII.

W spółkach haldlowycb (naŻwą sieddba s półkl): ''...''.'..4l ay'ła.4.. Ln(

3es1cm człorrl'iem zaJŻądu ( od kiedy.)|

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z rego t}1ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglJm dochód w $"vsokości:



vtIt.

lub innej dzialalnosci lrrobko\ł,ej lub ł!ęć.

IX_

powYżei 10 000 złotyci (w pŹĘadk_u pojazdó1v

x.

poŻyczki
w jakiej



\-

Pow}ższe ośu,1adc"eD.je sk]adarn świadomy (a), iz DŹ pod$awie ŹJL23l $ l Kodekr: kamego
żż pode'rie nieprawdy tub Żalaj;aie prawdy gro.i rao po'u'-ienia wolności.

ląlqru rź ts ''24./-4.( miąs.o-oŚć, dŹta )


