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Uwaga:
1. osoba skladaJąca oświadcrenle obowiązana iest do zgodnego z prawdą starann€go l zupelnego wy'pełnlenla

każdej z rubryk.
Jeźeli posłczególne rubrykl nie zna|du|ą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wpisać "nĺe dotvczv,,.
osoba skladaJąca oświadczenle obowlązana jest określić prrynależność poszczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów l zobowiązań do majątku odrębnego l ma|ątku objętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
oświadczenĺe o stanle ma|ątkowym dotyczy ma|ątku w kraJu l za granlę.
ośwladczenle o stanle maiątkowym obeJmuje równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwíadczenia zawarte są lnformacie |awne, w części B zaś lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamieszkanla składaJąccgo oświadczenle oraz mleJsca położenla nleruchomoścl.

,Ť1ĺ,Íjr"oplsany(a), . . J/..b
urodzony(a) .............ĺ.t[.. ffi] It!

z dnia 5 czerwca Í998 r. o samorządzie ýowia
(Dz. U. z2oĹ7 r.'poz. 1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad
malżeńskiej wspólności maJątkowej lub stanowlące mój majątek odrębny:
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_ środki pieniężne zgromadzone w walucie oar"i .....,4lł)..9
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........

tv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych Iub przedsiębiorców,
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akcje te stanowią pakiet więks zf nlż too/oakcji w spółce: /rrr>
; ;;;; il ;i; ;;ń;;;".(ö;i ; ;;il il;;iil;;ä ; *;; k;;, ; -. _. :_.. _ :ł?4Ż:.ń;

2. Posladam akcJe w lnnych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: ...á.?/..

Ztego \Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wYsokości: .....z*:wí,Ąa;-:::
V.
Nabyłem(am) (nabył móJ małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialnego, Ĺ6
związków, komunalnej osoby prawnej lub zwĺązku metropolitalnego następuJące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - nale{ podać opis mienia l datę nabycia, od kogo:
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vt.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmlot dzĺałalnoścĺ):

;;;;;ü;il;;ä;;.i.-i;ili;;;'kffiiäň;;ilil;;ffi;*';;:i:;:;;;,!)ĺł'I?i;.:.:,:...flM..47łLł-.
',Z.7:arządzam działalnością gospodarczą lub Jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzlalalności

(należy podać formę prawną l pzedmlot dzlałalności): .................. ...i.........

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam)'w roku ubległym dochód w wYsokoścl: .......(..K..

vrt. r
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki): ...... .......fuŻ-..
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vill.
lnne dochody osĺągane z Ą1tułu zatrudnienla
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ...

tx.
Skladnikĺ mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00o złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenĺem, w jakiej wysokości):

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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Pbwyższe oświadczenle skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy !ub zatajenie prawdý grozi kara pozbawienla wolnoścl.
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