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

kazdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ..nie dołcry".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność 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, Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równ iez wierąlte lności pien i ężn e.

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruchomości,
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lLrb f!nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenta
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z2006r. Nr 216 poz, 1584 zę
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ. z2016r,poz.446 ze zm.)
zgodnie zań.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
maj ątkowej tmrstang.włq€ę-§1o}-rnająteŁoelłębny :

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

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej,. /
. ll

.,.......,:l /l..,.. !/t .L(.,,,.((.

papiery wartościowę:

na kwotę:
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II. l tr ,l1_ 
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1. Dom o powierzchni:'..,.,....,:.-....:..,:...,.,m2 o wartości: ... tytuł plawny:

,'{, d{tt, !!
2, Mieszkanie o powierzchni: ..,.ffiŻ, o wartości: tytuł prawny: ............,,

rodzaj zabudowy:

ty.tuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęJań] w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,....,...,

..,. /!/.(.....tlłĄ ł :':t

4. Inne nieruchomości:
1 / /,r'r,

IIL
Posiadam ldziały w spółkach handlowych- należy podac liczbę i emitenta udziałów: ,.....li!/:....{ńl:.r..

udziałyte stanowią pakiet większy niż 1Oońudziałow w społce: ..........I:..{!.........+'{:r::...Ź.l.:.!::.,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęła6 w roku ubiegłym dochod w wysokości: lttK.....da/fś.r,

Ztegotytułu osiągnąłem @,Ów roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: .......łi{,;...,.ł,i*,ł.ł.:.l!::

V,

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z vuryłączenlem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państw,owej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow 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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3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarst *u, ..,ł.i.{.|,
Ńaltrą
Y.'. "-..'..!.'..' .../....., powierzchnia:

Posiadam akcje w społkach handlowyc h * należypodać liczbę i emitenta akcji: ..,......./.l.(:.. ł/i (r'.{

akcje te stanowią pakiet większy ntż lfońakcji w spółce: ..,i.i,ńl:.....,t.ft..Ę.ł.ł.,. .



VI.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci: ..,,,.fr.l!..."&łł*.:/..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać fo.*ę prawną i przedmiot działalności): .,,,..,...

-wspólniezinnymiosobaryi Q?p.ł5{śr,".,(!/?€ł{ę.,,Zf.fl.łt.ś1il.1ł...?łt*,at)ć8ł7?,Ć'a{6"""iĆi,?/i;J;V;;Ż':;; iiilg ,;'iz,/7i'il;i : iż:;;;ń'iią'iłłtł;;;,łj-7i""""
er, j i{PĄF u Pólt.. s;iłł1o,łlś /1,, ł7t/l9 "vl?kr)łu,ł) ł sł<lPl ź

Ztegotytułu osiągnąłem 9}Ó*roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,,.,.§.ŹNZł,:..,..,.....,....,..

VII.

l.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .....,....i,!!.(,.. duhlZ
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): /!K ńń::tł:...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .........,.,... . . . ...tj/r.,....dt:ł::..,"!;ł!.

7_, tegotytułu osiągnąłem(§łem) w roku ubiegłym dochod w wysokoś "i, ...,..ł/.{:i..Ś-,{ś1ł.t.|Z

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...i..'li....i/C..it .,r.

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...........,, ł,.{:.......r/ć,{,..{,.rl

3. W firrrdacjach prowadzących działalność gospodarczą: łl!l...,...t/t .'i.l:.'t..

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .łl.ii .,t!{.,ł,/.,.'.t/.
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VIIL

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej

kwot uzyskiwanych z, każdego tytułu:

Iub zajęc, z podaniem

ł? ?/tqryrą
ł.ry(.Ę..|:..,:.?.!.?..:.?..:=,V.ę".{:::.:,.:....n,r...(ł.:.:*{.v,?../,?....:,:.|(.19*?..(,:::.::..,:{9-#2ł..::/oI j
zł/-o/. 2q 6 ? źorł?a.ró "" /fp/fulfl/

IX,

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

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązaaia pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
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l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


