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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczerrie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, nalezy wpisaó..nię dołczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślió przynależność 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. Oświadczen ie maj ątkowe obej muj e równ ież w i erzytel ności pien iężne.
6.W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zanr ieszkan ia składaj ącego oświadczen ie oraz m iej sca połozerr ia ri ierLlch omośc i.

CZĘSC A

J a, ntżej podpisany(a), K*ń,..... źx: r t* 
":.l.(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

r-rrodzony(a) ,2,Ź,ł.Ą.,,,.ł.?.6..ł.,.....,, w ,...ł.ł*,l/.ęł. C1*łbĄł

(nliejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r, o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r, Nr 216, poz.1584 ze
zm,) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z20I3r.poz.594 zę zm.
zgodnie z art. ż4h tej irstawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżeńskiej wspólności
majątkowej I :

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pierrięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

.lk.|.( ł*Ę
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,.,.,.,.,....*?.:(.....
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i. Dom o powierzchni: .,.,ij.. .?.l............m2 o wartości: ł*M Ątytuł 
prawny, .f-*.,p*?.,..:{:.,,:i"' *

./%

2. Mieszkanie o powierzchni: ... fl12, o warlości: tytuł prawny: ....,.........

3,Gospodarstwo rolne: pde Jahu"r,
rociza.i gospodarstwa: .,...,.... '... . .. .l, )., powierzchniu, .,..,,....l.'.,,..,,.,.,...,.,

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: ............

IiL U..n łeĘ+L^*.
Posiadarn udziały w spółkach handiowych - należy podać liczbę i emiterrta rrdziałow: ........,,,.,... \ 

ł

Llclziały te stanowią pakiet większy niż 10oń uciziałow w spółce: ..............:..:.................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

iV,

Posiadam akcje w społkach handlowyc h - należypodać liczbę i emitenta akcji: .V{;.r:,lłĘr^.tr.t,..:,.,..,:-.;.,,.-r , 

J. 
,.

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: ......,.l=;...

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś.ff.,..

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienię, które podlepało zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..,,...:P.tł.tŚ 
"r,\r-1

flĄ

4, Inne nieruclrorności :

porvierzchnia: .,.,,...T], . D.:]1.,,.,ł:t1 :ą .

I
o wartości: ...,.,,.,.....,...,i,
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1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZy podać iorn'ę prawną i przedmiot działalności):,.;rłl.,.,..,.tyi.,.,,. " 
'

- osobiście

- wspólnie z irurymi osobami

Ztego tyttlłu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i dochod w wysokości:

2, Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nj.c...JJa. n"")",/"""
- osobiście

- wspóinie z innyrni osobami

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

VII.

1.W społkaclr har-rdlowych (nazwa, siedziba spółki): ,..,....,...,.,._]^* * J*Ę.""\
-J-.jesterrl członkienr zarządtł (od kiedy): ..l,................../.

- jestenl członkierrr rady nadzorczej (od kiedy):

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

Ztegotytr-lłuosiągnąłenr(ęłanr)wrokuubiegłymdochódwwysokości:..'.'.'.....

2. W spółdzielniach:,,,..,....., rnź. _e.......

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jesterrr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestern członkienr komisii rewizyjrrej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

3. W fundacjach prow adzącychdziałainość gospodarczą: ., ... §&E..,.,..§są-"r,t
,l

- |estenr człoŃienr zarządu (od kiedy):

- jesterrr człorrkiem rady rTadzorczej (od kiedy):

- jestenr człorrkienr konrisji rewizyjnej (od kiedy):

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

,}Ąą



VIII.

Inne doclrody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

tf\.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdow

mechaniczr1ych nalezy podać markę, rnodel i rok produkcji):

,ff.** u}f *ł.r,..r .... .ł.ł; *.h..*.,....,.

X,

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

rt
/{, rą,. ł-.ł k *K .*p,.? ..,ł,, ( fl .t=,,.. ?. ro*Ę. ł....e. i?. *vu

ufua



PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie n i eprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozbawieni a wolnośc i.

t{.*. &...,.Ź.+,, ł. s. *,ł Ą' 
(p,lpr,i"'Y

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy tlzialalności wytwórczej w rotnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych

i zwierzęcej w formie i zakresie

,..,ł ą *... a.ą,,8k, p /ó' (ńie.iscolvość. data)


