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1. Osoba skladająca oświaćczenieoborvĄzarra jest do zgodlego z prawdą
i

zupehego wypelrrie*ia każćej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególrre *rbryki nie znajdują
*1isać " nie

rv

saa.annego

koałretnym przypadku zastosorvarria, rależy

dot;''czy_'].

3- Osotla skłaćająca oświadczelri€ oborviązata j.st otfśl;ćp.rylależnośćposrcz€gólnych
skladników rtajątkorrych, doclrodórv i zobo\vą.ai do majątku odrębnego i łla§tku
objętego m alżeliską §§pólnością majątkową.

4.

Oś\\,iaćczenieo saanie majątkowym dotyczy llrajątkl § kraju i za grarricą.

5. Oślviać€zede
6. W

o

s:ade majątkowym obejmuje rówaież rr-ierzyt€lności pieniężrle.

częściA oświadczelia zawarte są irrformacje

dot},.ząee adf€su
nieruc!omości.

CZĘśćA

I_

jaxte,

rv części3 zaśiaforrnacje niejarvne

zamieszkania skladającego ośrviaćczenie oraz miejsca polożeaia

L
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1.

2.

1,odzaj zabudo* r:

Z tego tyuhl osiągląlan{ęlalr:) rv lokt ubleglr,:l przychód i docilód w rlysokości:

1l].
1.

Posiadłn udzialy rr spółkacb Lalćlowych z udzialern gmiruir-ch osób prax'll1,-ch lub
przedsiębiorcólv, rv kć|i,ch tcżesr{czą talrie oloby 1lależy po.1ąć liczbę i emirenta rt<lzialórv:

uclziaĘ,te s;alorviąpakiei $iększy

ńż 109n udzialó$,w spól.e:

Z tego

tyull

Z tego

tyułt osiągnąlelll(ęłara) w roirt rrbiegllłn dochód

osiągr:ąlerrr(ę}aln) rv

rokt rrbiegł}rn docl}ód w ]ł_rsokości:

2

alicje te stanowią paliiet \LięLszy

.iż 109:0

rv v,.r--sokości:

akcji rl spó}ce:

Z tego t}fulu osiągnąlen(ęlanr) w loku ubieg1l,nl docLód rv

nlsokoś§i: .,......._.,,....,,.....,_,.._.._..

2. Posiarl:lm

ell}itenaa akcji:.,....__.,....___

Z tego 1trrlu osiąndełr(ę}am) rv roku

ńięłyn dochód

w ]r},sokościi

v.
§abvlenr(aln) ( nab_ll mój oalżorrek, z rł1,,lączeniem n]ienia piz\:należnego do jego majątku
oćręblego) od Skarbu ?al-]si1ła, i11nej państwowej osob]: pra\rnej. jednostek sailolządt
ierJ,:orialnego, iclr związkólv lrib od koliruralnej osobJr pra§nej .astępujące miede, lrore podlęalo
zbriir w drod,żeprzetaĘu1}a]eży podać opis mieĄ i,datę l:abvcia, od kogo :
.........,. _.........,..: :::|-....
_

'/'l

-,,...,::ź&:.::'.a:.'/.. -.
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1.

?lo§?&ę dzia]alnośćgo!poćafcża (należ_r, podać fomę
- osobiścje

-

*spólde z inryrrri osobaoli

Z tego

t}tllri osiągnąłe]L(ę}am) § roku lńiegl.i,nr przychóć i ćochód

2- Zarządzanr

rv

rvysokości:

ćzialalnościągospodarczą lub jestern przedsLawicielenr pelloIl:omilrierl takiej

działalnościir:alezy podać fornrę prarvną i prze&niot

dzialalności):
,

-

o.o] .c_e

-

wspóltie z i1xrFd osobani
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Z tego tltułu osiąnąlerrl{ęlam) rv rotu ńiegl],ln docLód ł.\1,],jokości:

v.
W spólkaclr 1raneJot,ych (tlazwa, siedżiba spólki

_

jeiten czlorrkien zalząću { od

-

jertem człolriiel]l rady.adzoTczej {od 1iieć].):

kieC1- ):

Z lego t],1ułu osiąnąląB(§am) \ł' roku

ubieglr§ dochóć w wrsokcści: ,....,.,,.

.. .,,.,,,...

vTTI.

l*re dochody osięarre
z podanien l§vot

zaJęc,

Tx-

S§addki mienia ruchomego o *-afiości pow]żej 10 000 ztoiy.h
*eciałiczn_vch należy podać markę, nodel i rok prodtkcji J:

(1r

przlpadkrr pojazcórv

x.
Zoborviązania pieIriężle o watości porryżej 10 000 żlot}:ch, w qm zaciągligte kredl,t1, i pożyczli
orżż §arunki, na jakici zosnly udzie1olle (rvobec kogo. T zwią2ku z jakit zdarzedal, w jakiej

CZĘŚC B

A&es zamieszkaaia osolylĘĘĘj4ej oświadczelie:

Pow}ż:że oś&iadczecie sldadam świadomy (a), iź na poćsta\rie afi.233 § 1 Koćelsrr kamego
1ń zarajerrie prawćy grozi kara plzlawienia wolności_

za podarrie nieprawdy
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