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Uwaga:
1. osrba sklada|ącä ośtvladczenle oüowĺązana test do zgodnego z prawdą staĘnnego l zupelnego wypelnlenla

każdeJ z rubąĄ
Jeźell posłczegplne rtlbrytl'nle znatdu|ą w konkretĺtym prąpadku zastosowanla, naleł wplsaé inle ďotvczrĺ].
osoba skladaląca oświadczenle obowtązäna |est okrďlĺć pr:ynateźność p-oszczególny"ň_ffiE6ł
malątkowrh, doďĺodów l zobowĘzań do rmtątktl odrębnego l matątku obtętego'mďżeńsĘ rłrspólnośctą
maĘtkową.
ośwladczento o itanle matątkowym doĘĺczy malątku w katu l za granĘ.
ośl''ĺadczeíle o stanle matątkowym obelmule równleżwler:ytelnośđ ptenĘżne.
W częścl A ośľla.dczenla zawarté sąlnfolmacé.|atľne, w cręśd B.zaś.lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamĺeszkanla skladalącegb ośtrrladczenle oraz mlelsca pďożenla ńleruďromośd

czĘśćA
Ja, nlżeJ podplsa ny(al,

Ltlí]t

(ml*ce ätĺudolenh. stalroY&ko lub ú'rnt<dal

po ppoz'nantu slę z przeplsaml usta'i'y .z dnlą 5 czetuĺca -'1998 i.' o samonądzle powtatowym
(Dz.'U. z 2oI7 Í.'po1 1868l' zf,odnle z arL 25c tet 'ustawy ośľĺadczam, że posladam wchoďźące w skiad '
'rnałżeńsklel wspólnoścl malątkotľe| lub stanowlące móJ nplątek odrębnp

t.

7asoby plenlęźne:
- środkl plenlężne zgrqmadzone w watuđe bolsloe': ..-................._...
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- środki pienlęźne zgromadzgne w walucie obcej:

2. Posiadam udziaty-w lnnyďr sýlkaďr handlowďr - nąleł podać liczĘ l emitenta udzlalów:
ń/.].tr:......ĐP.r.í:.Ĺ?.y.ĺ........;.................

Ztego $ułu oslągnąłem(ęlam) w roku ublegĘm do6[ódw'wysekoś{:.'..'..............'.'.."""""""""'1.......l....

rv.
1. Posĺadarn akcje w spótkaďr handtowYch z udzialem powiatowych osób prawnych lub pzedslęblorców,

w Kórych uczestnlceą takie osoby- należy podać liczbę'i emltenta akcji: ......,.. ............................

""':""""""'



Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegffi dochód w wysokoścl:

V.
Nabylem(aml (nabyt móJ małżoneĘ z wylą'czenlem mlenla. przynależnego do Jego maJątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwoweJ osoby. prawneJ, jednostek 

_"".oľ.ąáu 
terytorialn.Ěo, l"ľ,związków, komunalneJ osoĘ prawnei lub zwlązku metropolitalnego następuJące mlenle, które pJJĹgäł"

::::::.:*:.::::::::.:::::L:ľopis 
mlenla l datę nabycia, od kogo: '.:.:..............

takleJ dzlałalnoścJ



lnne dochody oslągpne f tytulu zatrudnlenia tub inneJ dzialatnoścl zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot urysklwarťđ z

Đl.ť: lp..*.-.-.........t.../-.....:......-..r.-""
j.lł.. 

l. ę. s a ęa{....... r.ľł.rĺ.{a ę: ;7.

x.
Zobowiązanla pĺentężne o wartośd pouryźet 10 ooo zlotych, w tYm zađągnięte kredyty i pożyczkl oraz

warunki na iakiÓ zostďy udztelone (wobec kogo, wzrviązku z|akim zdanenlem, wJakiej wysokośđ):

..!........€.........
I.,



czĘść B

Pbwzsz.ę ośwĺądczenie sldadaĺn'śwladomy(at, lź na podstawĺe art. 233 5 1 Kodeksu karnego za. podanle
nleprawdy lub zatajenĺe prawdýgrozl kara pozbawlenla wolnoścl.

(mleJscoľoJĄ


