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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kńdej z rubryk.
Z.Jężęliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisaó ..nie doĘvcąv".
3"Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. O świadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelno ści pieniężne,
6.W części A oświadczęniaza,warte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżejpodpisany(a), .f\4ĄRiA.

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzęnia
dzińalności gospodarczej przezosoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.1584,ze
zm.) oruz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz.446) zgodnie
z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam i
m*ią+tołłrei+s+"łmdpj-nój maj ątek odrębny :
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1. Dom o powierzcrrni, łP...:łglfry m2 o wartości: .,...,...... tytuł prawny: ,...,.,.,....,

2. Mieszkanie o powierzcirrri: 7.8 :.,?.C......,.il12, o wafiości: 5P1}.,.rłP.:g,.fruł pru*nr,ńlltl i.r.,'"ęYe

3.Gospodarstwo rolne:

roclza; gospodarst *a, .h.li,!-..'1ń'lr! powierzclrnia: ....,..,....

rodzaj zabudowy:

Z tego tyttrłu osiągnąłem(ęłarn) w rokrt ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ,...,....,.,

1i'Ł, [ótlę,ry

4, Inne rrieruclromości: ,, 1.

polvierzchnia: ., .....,., ... .....,i,:..'.! dtJ.Y::l
l

|IlriuOu- rrdziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i enritenta udziałów: h'"! {fu,tl|T

irdziały,te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

]V.

posiadarrr akcje w społkaclr handlowych - nalezy podac liczbę iernitenta akcji: lił Cńł*l

akcje te stanowią pakiet większy nlż I0oń akcji w spółce:

Ztego tyttrłu osiągnąłem(ęłam) w roku lrbiegłym dochód w wysokości: ,.,,,.,.....

Nabyłenl(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem rnienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

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

zwtązków lub od komurralnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegaŁo zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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VI.

1.Prowadzę działalrrość gospodarczą2 (naleZy podać fbrrnę prawną i przedrrriot działalności):.,.,,...........,..

-osobiście ,...m|,,?,.... .dnil*{
- wspólnie z irrnymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku Lrbiegłyrl przychod i dochod w wysokości: ,....,,.,...

ż. Zarządzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalr-rości (nalezy podać forrrrę prawną i przedmiot działalności): .,..,..l'l l".9...ł.łt|i.|.V

- wspolnie z innyrrri osobanri

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V]T' , lJ
i .W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ...,.,.......,.,n .l!...,....lłl.Y.l.'tY.Y

-.jester"ll członkiem zarządul (od kiedy):

-.iestenl członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,,,....,,...,..

Z, tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrrr dochod w wysokości: ,...,..,...,

2. w społdzielniach: .. ...,....klL J'ń|.;V
-jestem członkiem zarządtt (od kiedy):

- jestenr członkiem rady rradzorczej3 (od kiedy):

-.iestem człorrkienr komis.ii rewizyjrre.i (od kiecly):

'Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłynr dochod w wysokości: ....,...,.,..

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: , ,,,,. . lnL adł ry
- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady rradzorczej (od kiedy):

- jestenr człorrkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,$'^

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości:



V1II.

Inne doclrody osiągane z ty,trrłu zatll"rdnienia lub innej działalności zarobkowej lub za.lęc, z podaniem

kwot uzyskiwarrycli z każdego tytułu:

}0cJl|rD l zę y,O.rd_M( u ,lłAeY ; , 5q ,ł0,{ , ,t ,53. , ,. ,y,
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechaniczt,tych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

l,}hl( ,4i1lł(W,""",I"",/

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

ńłrYtlit ,J

"/

.$\I



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

fuył"e,*§:!,ł;łnł"

l Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy clzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóIdzielni mieszl<aniowych

{

(podpis)


