
oŚWAD(ŻENlE MAJĄTxoW
radn€gogńiny, ,Ę5,Ą-!:-,ą-! d"|^ 4.9.y1 1)y-.

1, o$bż składaląĘ oświadł.ńie óbowiąHna ieś do .c.dnego ź plawdą

2'J.żell!o*deRólnerubry*ini.żńaIduląWkonkginymplłpżdkutno5

ń.jąlkowy.h, do.hodów izobwiążań do mają*u odĘbn€có l maiąlku obięiesó ńaDeńską uspólnołią

4, ośwladdenie o śr nl. maj ątiwyń d olyey maiąlku w kDlu l ż lfantą,
9, oŚWladdanlg o *ż nle ma]ątłeYń óbeln !j. Ów niei wienn. LnoŚ.l pienięin g,

ą lnldmaclg ]awne, s łęś.l 3 bŚ lńfoma.je niejawn. dolYeą.e .dleśu
żaml.*ka nla sklad 4ą.ego oświ.ddeń le oEż mleiso poloie nia ń ierucho moi.i,

"""",,.^",^,, 
- - - - -. - - - -. - -. -.. -.....?p-.6ę,.t-..... (,

po żapożnatri! 5ę ż pnepiśańiun ouądzie eńńnym (Dż, U, ż 2017 i
poż, 1375), żgodnie ż ad,24h lej ustźWy oświadaam, ie poliadam w.hodżące W śklad małżeńł ej

q.póliołi mahtkóWei fu bnanow ące mój mająiekodrębny:

- łodk p en ążie żgbmadżone W wa ucie polśki.j:.,.,,.,.,,.....,....,....... s.,,.ę.ę.p .{_. .,.,,,--..-,--.--,--



].Gosood nworclne
rco-ą ao.Ń,lł,$a../y.|(,...a| , !:<f . eówb|-hld Ą r___P\ "(Z(.. ..

;;,;;";;-.-.-.:-....5:, -ó.-t|żI-ę,{ę_ż..--..--1.!śr.....w_Ł.t,:]Ps!.l._,._,..,.,,....

1 posadam udżialy w 9półrach handlowy.h r udżialem gmiinych osób prawiych !b pzedliębiorcó4
w klóry.h !dend aą bkeojoby należypodźć i.żbę iem tenla udżialów:

.... _ alt- i\a1/.t//

Jd'alvkL'o^qpJe.ł'r.'/in
fl_i Ę., .,tŁ:.TYś?ż., . .._.._ __._.'Ubeglyrdo''odttr'so.o1'

Ń ć D- " ,ć,/ ,,,,, ,
2, Pos adam udż alyw nnvch lpÓlrach hand owych nłeŹypodaĆ i.?bę emiientó udżfulów: , ., ., .,. ,.,.,,,

,Ń,iż ;)77}(1ż ' ,,, ,, ,,,,,,,,, -
7 +go.n,lu o\,qgĘle"(e|J- j ł,ofu Lb egl}r od,odt q o.o.,Ń|a D. l l<ż/

1 Poradam żk je w śpółłach h;ndowch ż Udżhleń gfiinny.h o5ób prawny.h lub pżedsębolóW,w (iórych uoenndą bkie ośoby - ialery podźć iębę i eńiteŃ akąl]

_ _ _ _ Ąa( ń. ,f-, .'Y ,, ,,',, ,

_ _ __ _ lł.c.. ...ą. ] ajr
.... h/L .Dal al? / ,,,,,,

2Poś]adamakj€wiinychspdka.hhaidowy.h_ia|eżypodaćlabęiemiiencalcii:,,,,,,,.,.,.,.,.,,,,,.
' h; ! ;,-r9a,/ 9 '' '

zts3o ĘlLlJóra8 Ęl"r|ę,arl ł,o....... Ę/€....p (::__( 
_

zlegotńułU oś ągnąłefi(ęlań)Wlot! lbĆglym p4.hód do.hódWwvsokoł]. ,.,,,,,,,,,,,.,,..



-7
Nabylem(am) lnńył ńó] mien]a pnynalełego do ]ago ńahlku odlębneso)
od srlrbu pańslwa, iinej pańsMowej osoby prawnej, jednonek sańonldu leMolźliegó, ch
żwążkÓW, komunane] osoby pBwrej |Ub żWĘ,r! ńdrcpolłareco n*iępują.. ń]eńi., któr€ podlesało

daię ńa by.ia, od koco

)vż€ óóiżćz? ",-" -,'' "" """'|'|'

r Plfuad.ę d,,JJTia rolooddrck lnaeż, oodł ao,mP o,.tnd
. . .. ...żęn.(. .Pą. Ę 4 -a:Lo.!{oĄ.t\|r,Pę.l.ęś..|.,.ę!ł,!.,c_:lr
ośoon.ie,,, ,?,ł +, ,

r\ż Y( Hoo - )O|1b4,1,6 u
tspona. ł!m o,obdm,,ł1€ ó.;Y(. , ł-li:i. ł?i.?'.':.:li.?.':B,it_
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, - - - - - -Lp:-r ;-D ..-"-1-, -:: !- --,-- ---'*--'7 --|ś- -u -

zlegotn!fu osiągiąlen(ęlan) W roku ub eg\ń pny.hód dóchódWwysokości:,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,
z.z żądżań driaklioścą gospodarclą ub jenem prcdnawkeleń pelnońócn t eń tkiej dżhlaności

(iależypod.ćforńę pBwną ipnedm,otdrulrlno( ) _, ^p]f ln 7vlz7
-","",.,," ,,,',-,',,,,,,',,,,,,_,, ,, ],':ł -p,-,:.- .l-- - , ,, ,,,, ,, ,,

-*.pól,,".,"",. ","";., ;;. ;. ;....ł/[;..ł:..ł !.:r,,,,,,, , ,, , ,,,,,, ,,',,,,,,,,',,-

,;";;;;", . .,..".,",". ","l,,",".;;;;,i;";;;];;,;,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, --

v|. l,r. Do../,.q6.oóllchhanolo{!.h{n.ż{.,!.ożb. ool^l ,, ,,,, ,,, ,,,:- ,
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zobow an]a p]enężn€ o wańoki powyżej 10 000 Żloiy(h, w Ęm żzc]*nięla kedyty ipożyczki0ńż
w udki, najakjchżołaly udz eone 1Woba. koso, WżwiążkużFkin żdauenem,Wjaklej Wysokoki): ,,., ,, ,,.



skladam świadomy(a), i na podnawie ań. 2]]
Dnwdv grcż] lła pożbawien a wolioś.,

§ l Kod?ksu kżńagó ża podanid
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