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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego rivypelnlenla

każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać ''nle dotvczv''.
osoba skladająca oświadczenle obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów l zobowiązań do maJątku odrębnego l majątku objętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
ośwladczenie o stanle maiątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzytetności pienlężne.
W częścl A ośwladczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś lnformacJe nlejawne dotyczące adresu

(Dz. U. z 2oL7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczem, że pośiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....'..''.

ilt.
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udziały te stanowią pakiet Większy niż Lo% udziałów w
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]'. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takĺe osoby - należy podać |iczbę i emitenta akcji: .'..'...'..
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akcje te stanoWią pakiet WiększY niż 1'o% akcji w spółce: ..'.'.:.'..;...'....'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęľíŕr) w roku ubieglym dochód * wyro[oĺci| ..............r.v.Y,...-/'r:.lą.,'..ł.k.},,......'...'.

' :::]:::T ::::: ]::]:: ::::i::: :::::::::::::::::::::: :::::: : ::::::::]l1l ť '
Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochó_díw wýsokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pirzynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ''...'.......lr./.p'. '...,:ł.':ł.k.;.'l.vlIt;
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..',.'.,.''..'.ĺz]ĺ:P......,,:,Ý..Ą:''.l.i...................'.
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vilr.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kw-ot uzyskiwanych z Ę1żdego tytułu : .,'..'., ..,. 7/......*j a2'1-_rJ5 ,ł1 * ł''.u.u. !ł. (t^,(',,

.'..:r' ;.; ,; ::;:.. i."::..;... :.,.. l i;;',ĺp-i.i ,',,' ĺ, ' '.i : 1{.',. .;ł;i; J, ,*- ' :; ;-,; ';' i ' ..iĺ ;
li.

x.
Zobowiązania pĺeniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 23; 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


