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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązarla jest do zgodnego z prawdą, starallnego i zupehego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie dołczy".
3,0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
nrajątkową,

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczen ie rnaj ątkowe obej rnuj e równiez wierzytel ności pien iężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są infonnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruchomości,

CZĘSC A

Ja, niżejpodpisany(u;, YŚO,.Ćniirir_ .itJ 
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, ,}Ltł"|.i.ir.ę.r,ł.t_Łt.a"

....,ui". !*,...., rłLc.l;,t"l.i,,uu*

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia t997r. o ograniczeniu prowadzenia
działa]ności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U, z2Oa6r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 20I3r. poz. 594 ze zm.
zgodniezart.24htejustawyoświadczam,żeposiadamci
rnai@j majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery
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.... . . ...,I*u.!*.....o!ĘbĘ

na kwotę:,,.[jJ.Q-.,....aL.urt.[

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

,..tt,,{ ,...#[.t i tl uŁri



Il.

2. Mieszkanie o powierzclrni: ...i;} . . ,,..ilf2, o wafiości: ,.:,....,,..,.,.. tyttrł prawny:ł},;i.lJ..;.ilri.r*;";.*il

3,Gospodarstwo rolne:

Z, tego tytr_lłu osiągnąłenr(ęłam) w roklt ńUległym przychócl i dochód w wysokości: .Llt,Ł,..,.ii-"ri."i.. l,q
.ił

4. Inne rrieruclromości :

Ą6'-\

1, Dom o powierzchni: U,ł.,{-,,drO,Ł,ąiulh.*'o wartości: ł,i_r,f-...ul.i;t..,. tytuł prawny:'t&Ł,..Ci,.C.b.Lćt,l-L!

porvierzchnia, .,.Łi,i,Ł.,., §Lr.L [1,r.ti],f\ [.

o wartości: ,.{^Ł. ł- .. ?t{ L {U,tr"i
tytr_rł prawny : ..Ł/ł [,..,d,U,Ę. i l.'i L t.1,,

§{

III.

Posiadarn udziały w spółkach harrdlowyclr - rralezy podać liczbę i enritenta uclziałów: i"!i.Ł.,.r,L.'".,L. ' ' '
''1'" " "j

irdzial1, te stlllowią pakiet większy lliZ |}oĄrrclziałów w spólce: ..v..,.],.L......,.L:*;..,r.*.],.-...................
;i

Z tegotytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,l*.],.*.{,.,..*'*:d,:.."1.,,,],.*:.:...,
l.\ 

|
]

IV

Posia<jam akcje w społkach hancllowych - nalezy poclać liczbę i emitenta akcji: ..ł.+.C,...,;l- i..i,.,r,.,.;.lr.i{ 'ł

akcje te stanowią pakiet większy niż fi%akcji w społce: ..Lr,.i".,t...... ;l.t|.tl.L,Lt,1.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochod w wysokości: l-.Ul.Ł.,......P1_1.Ł,i1.".L,";{v
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem rnienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało. zbyciu w drodze

przetargl_ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,..ĄŁL.Y*,.....(L§.L {gtrtŁrdł/.. .

rodza,i gospodarstwa : 
Ęu, 

.t}u,{, t rłra tt
o warlości :,..i.ŁL,ł-....LLul.u1 i.tr"l)

r o d,zaj zab udo wy :, r-łi *. .,.,..)Ol r t.q. 
" 

Ł *r, .. .

tyt,,ł pru*ny, ił/,.ił ...0\Ńtq.Uł--f -q



VI.

l.Prowadzę działalność gospodarcząŻ (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):..ił|+...,..ńł.},r]i_ir,
1]ł

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęłallr) w roku ubiegłym przychod i clocl'ocl w wysokości: !.t-l,.l....,..,J_.r".i'.i.l.i_i_.*1|ll

takiej

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; Uj*r,.Ł....,,,iir..t..9.'-..'-.t.,,
,i

Vii.

Z tegotytułu osiągnąłerrr(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,L.L..r.u, ..,.d.u;.f.._.,.i_.]......:......,1, -r

2. W społdzielniach:,,..,,.Ą",'*t.["......,tt*. L Ll,, L,Łri.,.,.t *I

- jestem członkiem zarządu(ocl kiedy): ,, .r.ri.'lq.,,..l;.l-.t.t.rr,. ,;.t1..,

- jesterrr członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): i",,,.l".,l*...] .i U.C|b.i1.*tŁ.i,,....,....,.,

-.iesterri człorrkienr konlis.ji rewizyjrre.i (od kiecly): ,,.,L.,-_,Ł.... Uuu t.,"ł ).:*'irl..,,..,.
i ,\

Z tego tytirłu osiągnąłenr(ęłanr) w roku ubiegłyn-r dochód w wysokości: 
'.Lt"u.Ł..,,.,;L.t.r 

Li.L.,l,.".l....,,.,,1l

3, W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: ,*-,,\ł.yi......Ll",i-.Ę.,1,!.J.n*i.,.

]. i .i ..l,, ,, l: 3 Ą

Y

{1

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ....iłuU,...

- wspólnie z innyrrii osobami

- jestenr człorri<iem rady nadzorczej (od kiedy): .,..r-l-ł,L....

- jestenr członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...t^Ł

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:'



VIIi.

lub zajęć, z podaniem

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

X,

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągntęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

Ą*1

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułu :

.Ł,rJL.Ę. n*o{rru_.Łuti!r,u.., d,fl ,,0}.i.*.,rł,it1,1.,. l0
§.futi.1.1ttlt.itill



Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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,^,i ] , 
^,Ą(,l , w.r. t]lJ , -L ,'C r

ie.iscolvość, data)

I Niewlaściwe skreśtić.
2 Nie dotyczy dziatalności wytwórczej w rotnictwie w zat<resie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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(podpis)


