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

każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególrre rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisać..nie dołcąv".
3.0soba składająca oświadczenię obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych składników

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

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

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozĄaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
działa]ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z2006r. Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz, U. z 20I3r. poz. 594 zę zm.
zgodnie z art, ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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śr,odki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:

lV/€- ś,:-:::.-ż€:'1:.,/.

- papiery wartościowe:
Ą r€ *,v:,*z,

na klvotę:
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1. Dom o powierzclrnt: ,. .1 4 .a.,..,..,,.m2 o watlości : ą.!.ł: :. 9**,.,. r§ń pru*r; ł;
,źa-r"C€*.
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2. Mieszkanie o powierzclrni: .,'. nr', Ó warlości: tytuł prawny: ..,.,..,..,.,.

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłen-r(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ,...,.......

4, Inrre nieruchomości:

polvierzchnia: .,.....,.,,., . *.. :.,€.,.... ..*,'.. Z,:..:.. Z,

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

IV.

ft /€ ,?.y-ź.G..ł,.**€y
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III.

Posiadam udziały w społkach handlowych- należypodać liczbę i emitenta uclziałow: ..',(..,.Ś::{:=.*.ł
{.; ł> 7, ,, L- ć;/}<, /* -J>" 2- c .

lakiet ńiror., tliż |Oo,o rńiuto*w spółce: ........(.''..:..Ź........:.?'.::..=.?:.:.:!ć......

posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy poclać liczbę i emitenta akcji: .*..a.*...,.,.ł.:.r7..."..:7

akcje te stanowią pakiet większy niż |0oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

V.

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

od Skarbu Państwa, irinej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwlązków lub od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegŃo zbyciu w drodze

pr."turgu_należy podać opis mieniai datę nabycia, Ód kogo, ,,,.!łę .A*ry*r
Ą---\ l\liY\\
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l .Prowadzę działalność gospodarcz{ (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):........,....,.....

- osobiście Ę:.*......*rz,*,,z,
- wspólnie z innymi osobami lUłe- ,)<rł-yą-.,r-.ł,..,.,,./.,.,..,..4..

Ztego tytr"rłu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłynr przyclrod i dochod w wysokości:

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać fonrrę plawną i przedmiot działalności): .,.......*. r..€......ł.:1I/..f:.:7 . . .

- wspólrrie z innynri osoban.i

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

V]I.

Ą l,€

- jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jesterrr członkienr komisii rewizyjrrej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzącychclziałalność gospodarczą: .,.,..,*..r..i.-........ł=.r.t..r.

- jestem człoŃienr zarządu(od kiedy):

-jestenr członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestenrczłorrkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

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



VIII.

inne dochody osiągarre z tytułu zatrudnienia

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :

łV'ł€

lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

d<:e-c,raę-el,...,..,., l......./,.,,

IX.

złotych (w przypadku pojazdów

ł-rLr-.* ca.<, a

§*"".*, će.!k cl&yd.*łcl---+,"r

X,

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaęiągnięta kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości): Ąrza* ał-ał-q/e-ź- q..,..,....,/,,.,,,,../. - -

7_.* C&

fu(#rtCffioffiłff"9



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

fu7s<ł-- f8 , ał, z-4/€
/,.....,.--.-.-../ (rnie.iscowość, data)

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospoda rstwa rodzin nego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

izwierzęcej w formie izakresie
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