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Uwalai
l, osoba stladaią.a ośrłiad.żenle obowiąran.lest do 4odneto r prawdą staEnn.to i

zup€lnego wypełnienia każdel z rubryk,
2. J€źeli pośżee€óln! rubryki nle znaidu.ią w konloalrrym prrypadk! la§t6owania, neleł wpl3eć

,nle dotyaży".
3, oroba śkłedalą.a oświadcr.nle óołxlążana iest okr€glć prryn.l€żność Po6t ż€!ólnyó

§kl.dnikóił majątkouych, dochodór| l żoborłiąrań do maiątku odĘbnego l ńaiątłu obrętelo
malżeń§ką w§pólnośdą maiątk@rą,
ośwladczenie o §tanie mahtkowym dotytży h.jątku w k,aiu i za srani.ą.
oŚwled.żenle o śteni€ nąiątto{rym obelnllie róurn|eż wierżyt€lności pienl€żne,
W częśal A ośwladcżenia żawańe Ę informaaie iawne, w arqlki B ż.ś infunn.ala nleiawńc
dotycząG€ adleśu zamlesźkania śkladeiąc€8o oświadcżenie oraz lnleiśća polożenia
nl€rućhornóśGi.

(miej§ce ż.trudni€nia, stanoM§ło llb funłcla)
po zapoznaniu się z prżepisam i ustawY ż dnia 8 marca 1990 r, o aańożądzie gminnvm {D2. U.2 2017
l. poz. !8731,Bodnie żań, 24h tej ustawy oświedcżaĘ, że posiedam wchodzące w skład małżeń§ki€i
wspólności mająikowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

uasoby pienaężne:

- środki pienĘźne ż8romadrone W Walucie polskiei:,Q9,**.,ę(*"-..

- środki pieniężne zgromadżone w walucle obcej,....m-.#...

- papiery wańościowe: , .,....llrlłL...doŁf-1

Jó, niżej



]j.

1, Posiadam udzialy w spółkach hendlowych 2 Udżiałem 8minnych osób prawnych lub
PżedsxĘló.l/d'łó(yó ucźestnicżą takie osoby - naleł podać liczbę iemitnte udzialóW:

l L44Po

z teao §ltułu os
/b1 L ż {ętam)W roku ubiegłm doch& W wysokości: ...-

2, Posiadam ud
/'ńŁ ii}ą::::i::: ::::]::::: :::::: :::::]::::::,:::::: 

*:
z tegoMulU a5ią8nął9n(ian) w roku ubieŃm dochód wwysokoki: ,.,

lV. ..
1, Posiadan akcje w §pólkach handlowy.h z udżialem 8minnych osób prawny.h lub pnedsiębiorcóW,
\ł których uęestniczą/ta|ieosoby-nalełpodaćliczbę i emitenta akcji:
.............,..tł!Y,,,..,,.l.h..tł.ł''......,,,....,....-...{ I - """"'-..''.........

z te8o t]^ulu osiągnąłem(

^.4,łł
ętar!)y roku ubie8łym dochód w Wysokości:

2, Posiadam akćje W i hańdlowy.h- naleł podać li.żbę iemitenta akcji:
... _............. R^".

zte8o t]^ulu osią8nąlem(ęłam) w roku ubie8tym dochód W Wysokości| ,,.,lkd.....a!.o_.kta".........ll

lod7aj ., .ż,ę/łl"..".nłł|-1:A.Ękś,., powienchnIa: . n k. r.3.9..ł3,.h"r-....,.
o Wartoś.i:
rodżaj żabudowy;

z te8o MUłu roku
4. lnne nieruchomośćl:

udziałte śanowią p.kietwiębzy niź 10% udziałóWw spdce:

akcjete stanowią paklet Większy nlż 10% akcjlW spólce:

Ąą



Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek, ż Wylączeniem
odrębnego) od skarbu P3ństwa, ]nnej pańsiwowej
ter}torialne8o, ]ch żW]ążkóW, komUna nej osoby praWnej

mienia prżynależnego do ]ego mdjątku
o5oby praWne], Jednost€k samorządU
ub związku metropolitdlnego następujące

mlene, ltorF podle8.1p żbycU W drodze prż€t3lgu na]ezv podać opis mienia idatę nabyca, od
l oBo:,,,,*( ...Ił_..l}4.":1..... ..........

l{

1, ProWadzę dziala]ność gosPoiarczą {należy podać formę prawną i przedmiot drałalności): ...,.,.,,.,.,.
A4l ly.raarń

osobiscle,..,,,.,,,źłł(^,,-...&ł!.l^!- .,l|
';;;;,;;;'t;;;;';;b"-i 

;ii_ _dAąą
Z tego trtułu osią8nąlem(ęlam) W rokU ub egłYm przYchód dochód W Wysokości]
2. Zarządżam działalnością go5podarcżą lUb je§tem przedstawicielęm peJngmocnikiem takiej

l,T;jJĘi:, :: :;;::;::,:,"|:-:l li j]illljl|l,,,*' | ! _*|7_ 
*1 

. .. . ...

ll';.,;i;;;';;;;;;;;,;;";;,,, l,Ł OaąĄ
7 teso tvtułu osią8ną|eruięlam) W r9ku,it]biegłym do( hod W Wysokości: ,,.,,,

/t^Ą, Olł Lt" t-,

Vll.

i;;i;;;;;;;iil;;;;;;;;;;;,;j'i;;i,;;;l,',,....ż,ż ..gLĘń,,,',', _',

]estem crłonkiem komisjilewiryjnej (od k]€dy): , ,,.,,/!ł*

;",;il;;;,*".ł;;6;i;;;i;;;;;r;il;;;;;;i;;;;, .;; ..d";! -- - -1,1,"
Vlll.

W spółkach handlowYch (nażWa, s]edziba 5pólki):

-jestem cżlonkiem zarządu (od kiedY):

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lUb !nneJ dzlała nośc
kwot UżyskiwaIych_z każdego tytulu: fta/"-

żoq, 6L
{c(^^



lx.
składniki mienia ruchome8o o Wańości powvżei 10 00o żłotvch (W pjzvpadku pojażdóW
r,{rchani.?nych należy podać markę, modĘl i rok prcdukii): ..>..1,Ł?a.h.:_E4*_:.y'Jiń?Ą 2, 8 3dr..' L('J l.

-lh4łf?.Ł...h.06..:..l.,k...ś<ł:l.,...:...łp_,(.-h._:1{.,,.,,,,.,,,,,,,,..,,..,,,.,,.,,..,,,., : . . . .

Zobowiązania pienięźne o wańości powyżej 10 ooo złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz
Warunki, na j,akich żo§tałY udzielone (wobec kogo. W związku 2jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):
.-EŁ.....n2. !:l raar....r r - ------- ,:]:""""" """"",



Powyżsże ośWiadcżenie skladarn śWladomy(e), iź na pod§tawie ań. 233 § 1 l(odeksu karne8o za
podenie nieprawdy lub żatajenie prawdy 8rożi kara pozbawienia WolnoŚci.

...ł7Sl,t nł,ud,,l Lł.oą. lłzo lłt".,,*(( -"l,",""",,"-,..,+..,.-,,..
(podpi!)


