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Uwaga:
1. Osoba

składająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego
z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać 17 nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

i zupełnego

2.
3.

4.
5.
6.

wypełnienia każdej

objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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oświadczam, że

posiadam
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(Dz. U. z 2016r. poz.446 z
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zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy

wchodzące w skład ma/żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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tylu/ prawny: ...

tytuł prawny: .. .{'(_ .1.G. ..P.:o.TYC~Y. .......... . ............................................................................... .............
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należy podać liczbę

udziałem

gminnych

osób

i emitenta

prawnych

lub

udziałów :

:r.~.Y.Y.Y..............................................·•· ....................................... ··• ...........

. kszy
w1ę

· · 1O O/10 ud z1a
· ł ow
· w spo· ł ce: ... ..........
{'( I 1:=
" ......
0-1....
l( .CZ
n1z
-:'... -,...ko:'
...... .. u
. ! ........... .. .. .
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małż onek ,
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wyłączen i em

mienia

przynależ nego

do jego

majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związ ków

lub od komunalnej osoby prawnej

następujące

mienie, które

podlegało

zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..... .. ..... .. ... .. .. ... .......... .. ... .... ..... .. ........... ..
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..··· ··'··'·· .l ··t-;··· ....oo,lf
.... .... ... ···· ·······Y···· ····· ·.... ..... .... .. ........ ...... .... ............. .... ......... ... .. .... .. ........ .. ............ .. .. ..
- osobiście ... .... !X ..1..IĘ......D.d.T.Y..C.~.Y... .... ...... .. .............................. ... ...... .... .... .... .................... .. ....... ..
"' 1

- wspólnie z innymi osobami .....

z tego tytułu

·
osiągną

NJf „J>oT.~.OZ--Y........................................................... ........ ..

ł em (ę ł am ) w ro ku ub.1egł ym doc ho·d w wyso kosc1
· ·: .........
r<, f"::-'. .. .J?oTV
CXJ v1... .... .
.. ..... .. .........

VII.

w spółkach

handlowych (nazwa, sied ziba

jestem

członkiem zarząd u (od kiedy):

jestem

członkiem

spółki): ...

Ir U=. .......DQ.T':<.CZ:Y .................

...... ........... .

.... .. ......... r(i .(~.....J.:>t?TY.Y.~Y ...... ......... ...................

... ..

rr..u=...... J>.OTY..Q.XJ.Y. ....................................... .. .

rady nadzorczej (od kiedy): .. .

. tem czł on k.iem komIsJI
· .. rewIzyJneJ
· · · (od k.Ie dy)·.........
ff I ,-::-: .............
J)Ólll
{St.1 '<...... ........ .. .... .. ..... .... ....... ...... ..
Jes
.. ..........

-

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ... tf.1..1!..... D..O.T.'1.Y.~ .Y... ....... ..

VIII.

Inne dochody

osiągane

z tytułu zatrudnienia lub innej

działalności

zarobkowej lub

o..~.~/J.9. .

zajęć,

z podaniem

tytułu: ../;}1„fR.Y.T.ld. R.rł. ....~ . .~. i . .
łff?. ......... .. ...... .......... ..
(,.-b..O•~.rql;. ..i~..:.".T.R~.~.P..t,.1
5T.tl ..Tą~y..P.~.1_C.-.~ł.c.1.r ..0Wrł.
..-x./'i•
'~oo)
.,. .fsv. l... P..W..Yrl..TY.~.i..ttC.13. .. .T!~:YY.
r
...-.i) . 1 .1~.Tr➔. .. . An.orr.e.J..:-: ... ~ ..G.~0.1@ ..i .~.....:~tPN ff !.f .:..:P.,.e.v.. TI.~.(.t}v..Y ... t~ 1J..5..C.6.l;.., ........ ..
'
.
:i'
"'
.. C.Z..T!Ifl.0.~.1. f;: .~.9.! .. ~~/4.().J. ...... ........... .... ... .. ... .. .. ............. ............ .. ... .. ............................ ...... .... ... ... ... ..
kwot uzyskiwanych z każdego

IX.
Składniki

mienia ruchomego o wartości

należy podać markę,

powyżej
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Zobowiązania pieniężne

warunki, na jakich

zostały

o

wartości powyżej
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zł,

w tym

zaciągnięte

kredyty i

pożyczki
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oraz

wysokości) :

... N. .1.i;... .D..,:tT.~.(:';~.':1......... ...................... ......................................................................... .......... .

CZĘ ŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

