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Uwaga:
1, adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, i§TTi"'#ł3ł; * konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3" 9:oĘ" składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreś!ió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązin Oo majątku odrębnego i majątku oio;ętógo

u iza granicą.
ytelności pieniężne.

jawne, w części B zaś informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca położenia

4.
5.
6.

CZESC A

.la, nize_j podpisany(a ),,.....Źh

Zasoby pienięzr-re:

Ż'er.Ą ?--a<'e

papi er1, w aftościowe, .,.,...... ZlŻ.<.,.,...
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J- Gospodarstwo rolne:

ć

1 ' Posiadanr akcje w sPÓłkach handlowych z udziałempowiatowych os ych lub przedsiębiorców. w

]:"":: ::::::'::::-ie 
osoby- ltależypodać liczbęi emitentaakcji: ... /-L;'"'-""' 

"

rF

ry.



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżorrek, z wyłączeniern mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skaibu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu terytorialnego, iclr związkow lub od

konrunalnej osoby prawrrej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - la|eĄ podaĆ

prowadzę działalrrość gospodarczą (nateĘ podać folmę prawną i przedmiot działalrroŚci): ..........,..,......

- wspólnie z inrrymi osobami .,.UŹ.ł..,, /*k ąll
Ztego §ltułrr osiągrrąłenr(ęłam) w roku ubiegłyrrr przychód i doclród w wysokoŚci: ,,...,....,.,...

2. Zarządzan-ldziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielenr, pełnomocnikierrr takiej działalnoŚci

(naleĄpodaó fornę prawną i przedrniot działalności): .,.lŹ' /2,)i",!", , y

- osobiście

- wspólnie z innyni osobami .....tr,ń.ę... &Gk ru- ll
ZtegoĘtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: .,?r.?.il.. o.1.T

VII.
W spółkach Irarrdlowyclr (nazwa, siedziba społki): ... taił *7ry

-jestenr członkiem zarządu(od kiedy): . .hd".. 0G ęa

-jesterrr członkienr rady nadzor czej (odkiedy): .,..t liC ńl 
ry

VIII.
Inne docl-rody osiągane z tytułu zatrudrrienia |ub innej działalności zarobkowej ltlb zajęĆ,



Ix. \
Składniki mienia ruchomego o warlości powyżej 10.000 ńotych (w przypadku pojazdów mechaniczryclr \

w tyrn zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

z jakim zdarzeniem, w j akiej wysokości) : ......

CZĘŚc B

PowYŻsze oŚwiadczenie sl<ładam Świadorrry(a), iż na podstawie al:-, 233 § 1 Kodeksu kanlego za podalie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

/ arł *,..8,L?Ań^..,..3, P-,.. a,Q. z 2 / 3
(mie.jscowość, data)
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