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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izuPełnego wYPełnienia

każdej z rubryk"
ż. Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ "nie dotVczV'l,

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest 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 rórvnież wierzytelności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomoŚci"
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Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..5 5 .łqr.!.. ?.l , . ... ,,
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- papiery wartościowe: ...........",,......".".
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tytuł prawny:R{,Łrnł:
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1, Posiadam udziały w
w których uczestniczą

spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

2. Posiadam udziały w innych spótkach handiowych - nalezy podać iiczbę i emiienia ,ar.irł{rr, .."i .. . ..

Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
0Ę ł ala?śii

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

należy podać liczbę i emiienta akcji:

handlowych z

takie osoby

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce: 
2€"a ó/o 2ł



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z ivyłączeniem mienia przynależnego do jego ma.jątku odrębnego)
od Skarbu Państiva, innej państrvowej 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 idatę nabycia, od kogo:

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleźy podać formę prawną i prze
olu).fuł!ńc.;,c*...p.ę.ilł.*Irłł.Liei,ł_e .?p.C ,..?P-a'?.,Y.{.fl,,'..?.t.,

- osobiście . J.fa.Y,k lO-i 1.4,4. Ń4,.. f,.r.ę.,r.ł.v,Kł....,,Ęł€"+.l
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Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnifiGfr takie; aziałal )o^rc/L.au, ,łfąa-ó -r7
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- j;,;; ;;;;;;;*;;J;;;J.;;.;;j i"; o;"j;i, , rfrł

dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem

J //n

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ,..,,....,./l/."ł..?.....a[C..(Ye!.ą/n
l/
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\ł spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ln
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Skłacjniki mienia ruchomego o wartości powyżej ],0 00C złoiych (w przypadku pojazdórv mechanicznych
należy podać ma rkę, model i rok produ kcji): .....,.......,...

X"

Zobowiązania pieniężne
warunl<i, na jakich zostały

o vuartości powyżej 10
udzielone (wobec kogo,

000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

wzwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



r-7tr<c a

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1- Kodeksu karnego za podanie

nieprawdv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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