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Uwaga;
1. osoba sk{adająca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk'
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,.nie dotvczv,,.
3. osoba składajqca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eźność poszczegó|nych sktadników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspólnością
majqtkowq'

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą'
5. oświadcrenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
5. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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3. Gospodarstwo rolne:
rod zaj gos poda rątwa :.... -t{łX'Ł
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Z tego tytutu osiągnąłem{ęłam) w roku u

ilt.
1' Posiadam udziaty w spółkach handlowych z Iub przedsiębiorców,

w których uczestniczq takie lć liczbe i em|tenta udziałów:

Z tego tytułu os iqgnate m{eta m i*got1,t1
: :::: ::* 

*: 
:: ::: : : ::: : hxjf' :'?}ffirź}H,f :: :: : 

-]:: 
il:i: ...' 

ffi ,Yp*
lv.
].' Posiadarn akcje w spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczq t"ąĘią ?ł9W..-; ,' nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

udziaty te stanowiq pakiet więĘszv lił 197: yłlip|0fu w spótce: ...........' .1łłi&*. uLT#'&"^*

Ztego tytułu osiqgn..::::::}|ff":ffiF,}tr:::uo * *:okości: ńłŁ. f.l.ŁV-*.'Ę 
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Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam)w r1o!u 
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2. Posiadam akcje w innych spótkach Ęand|owyqh!- n.afezv podać |iczbe iemitenta atcii: ..../.{p9 ',dł,t^Ęłł.łx
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w rp(q u
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v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wytączeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego}od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, .jednostek ,,*o.iąłu terytorialnego, ich
zwiqzków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita|nego następujące 6ienię' ktsre podłeeało
zbyciu w drodze przetargu _natęy^podqi gqp.n,slia i datę nabycia, oa togo: ..'.'..tl',-Ł''.ił&łł.r.{u'.''--.-'. utŁ

vl.

Z tego tytutu osiągnqłem{ęłam} w roku ubiegłym ńrzyciioo i dochód w wvsokości:
7. Zarzqdzam działalnościq gospodarcz4 lub jestem przedstawicie|em petnomocn
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_ wspólnie z innymi osobami '...''...'.'.ł*ł*..
.................b*Yz..

Z tego tytutu osiqgnqłem(ęłam) w. rpku ubieg
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Inne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia |ub innej dziata|ności
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Powyzsze oświadczenie sktadam świadomy{a), iż na podstawie art' 233 $ ]- Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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