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Uwaga:
l,osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnieniakńdej zrubryk.
2JeŻeli Poszczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowan ia, naleĘwpisać ..nie dotyczy,,.3,osoba składająca oświadczenie obowiązana jest bt..Srie prrvnatezrroJJ'-pori"oidlrry"T-ffidnikó*

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęiego małż:eńską wspólnością
majątkową.

 .0świadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wieizytelności pienięzre.
6,W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacj" ju*", w częsci B zaś informaćje niejawn e doĘcząceadresu

zamieszkania składającego oświadczęnię orazmieJsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja,ńżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uro dzony(a), a.\.^.#. ;.. .!.?..%.... . . . . w . . . . *#. . :łF. . _ . ....#*Ę )

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja) 
}

P.o. ??Yaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 2I sierpnia t997r. o ograniczeniu prowad zeńa
działalnoŚci gosPodarczej przez osoby pełniące funkcj§pubticme @z. U. zzoÓ*.Nr 216, por,. tstl r"z:n,),oruz ustawY z dńa 8 maroa l99M. o sanroŁąbzie grrrinnym (Dz. U. z,20l3r. por. s9+ ze i;;rL.
zgodnie z ałL.24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadąm wchodzącew skład maĘeńskiej wspólności
majątkowe

I. Zasoby pienięźrre
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

- papiery wartościowe:
,]

..................".......".",.......J*ffi .....Pś*--..7.._c.ł.?...

na kwotę:

+



II.
1. Dom o Powierzchni, ......{}.=.............m2 o warto sci: Ś*.#tynńprawny: .***ę_g***.§.^r

t"zAĘ=s.c..- z §Złaęy4
2. Mieszkanie o powierzchni: \.ąŁ-W?.żW, o wartości: t*ł€..§9*zt1a/-prawny: .$*e..*s+. kz

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: *#...}§,Z.%Z. powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

§rtuł prawny:

Ztego tńrfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścf:

n.
Posiadam udziĘ w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:§.k..H_-?*7

LlfuiŃtestanowiąpakietwięks'yńżl0%udziałówwspółce:................;

\

ztegoĘrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:*99*...*#.7..ę .7.......

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w spółce:

Ztego$ułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegŁym dochód w wysokości,: ............

V.

NabYłery(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia ptrynależmego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorŻądu ter|tońalnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podligało zbyciu w-drodze
przetargu_naleŻypodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:....................................

...:.... ....@_...p"4q ?.#.ż.



u.

1,Prowadzę dzińalnośó gospodarcz{ (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):

2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........

- osobiście,...........ffi..... P*!.*}.
- wspólnie z innylrri o sobami .............W... P".\..?*.7.

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

1.Współkachhand1owych(nazwa,siedzibaspółki):.,,...*,.....w.:.?,*7................

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):

.jestemczłoŃiemradynadzorczej(odkiedy):.............,.......................

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

Ztegoqrfufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci

- jestem cżłoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:



D(.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złoĘch
mechanicmychnaleĘ podać markę, model i rok prodŃcji):

(w przypadku pojazdów

x.

Znbońązańa Pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 ńoĘch,w tym zaciągnięte kredyty ipoĘc*j oraz
waruŃi, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w zńązku 

" 
jukiń wyaarienieffi, w jakiej

wysokości):



PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
po danie nieprawdy \ub zataj eńe prawdy gr ozi karu pozbawi enia wo lno ści.

tĘl".y..lB. 
:. ..\3. :..lL..]2ę,Ą +

(miejscowość, data)
ąae...kA.9'$.ęia.l

(podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresiegospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych

)P,


