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

każdej zrubryk,
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnynr przlpadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy".

3.Osoba skłaclająca oświaclczenie olrowiązana jest okręślió przyna\eżność poszczególnych składników

rnajątkowyclr, clochoclów i zobowiązah do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

rnajątkową.

4,Oświadczenie rnajątkowe dotycz} rnajątku w kraju i za granicą.

5 " O świadczeni e rnaj ątkow e ob ej muj e równiez wierzytelno ści p ienięzne,

6.W części A oświadczeńa za:warte są informacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz rrriejsca połozenia nieruclromości.

CZlłsC A

J a, niżej podpi sany(a), łnked"wSe
(inliona i nazrvisko ot,az tlazwisko rodowe)

ł9},9i,. * |furhokauaą

Ut,4 u Nus,t"""""""'1""' Ę" Łua,"" " ",y "| ",
(rrriejsce zatludrlietria, stanowisko lub f'unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I991r. o ograniczeniu prowadzenia

działalrrości gospoclarczej przezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584, ze

zm.) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2076r.poz.446,zezm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadanr wchodzącę w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

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

- śroclki pienięzrre zgromadzonę w walucie obcej:
r

/



."n!e....d.-\1

- papiery warlościowe: l

n"r dĄqąĄ,
\J

...." na kwotę

u"
1. Dom o powierzchni: ... 

Ą9..*. 1.. 
" "..,.....m2 o warto ści : -n§: !,, r*,rprawny: *Pł.ł'^U;' I

ól"bk}ą 9o,ó,r

2. Mieszkanie o powierzclrni: ').,:*,.!ł,:?.r..l.:',!7tn2,o wańości: tytuł prawny: .".....,......
,'|

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospoclarstwa: .....§.vfi. d".hą

roclzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytrrłu osiągrrąłern(ęłarn) w loku ubiegłyrr' przyclród i dochód w wysokości: ........,...
rv p glętLĄ ClJ,Ę,t,,,,A,

U

4. Inne nieruchonrości:

powierzclrnia:,.............. !)YP,..... "Clg\r'tr

o wattości : ".. ",..... "......lll 
g......,.&,iił.ę.łł

lól

tytuł prawn y: ..."..",...W!( e\rlr'{
a



III. 
]

Posiadam udziały w spółkaclr irarrdlowyclr * rTalezy podać liczbę i ernitenta udziałów: ...".il:,t.....a:łi.,:.'./

udzlały te starrowią pakiet większy niż I}Yo udziałów w spółce.,

Z tego tytułu osiągrrąłern(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości:

IV.
ri

Posiaclarrr akcje w społkach lrandlowych_ należy podać liczbę i emitenta akcji: ".,,.,'),.v,...,*ł9.'.r:!7.,......
l,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

1i

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyn doclród w wysokości: ...,........

V.

Nabyłem(arn) (nabył rnój rnałżofięk, z wyŁączenietrr mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargl - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1.Prowaclzę działalnośó gospodalcz ą2 (nal,eZypoclać forrnę prawną i przedmiot działalności):...{l.:i".*łił:i 'Y!j

- osobiście

- wspólrrie z inrryrni osobanri

Z tegotlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn plzychód i cloclród w wysokości: ......'].,.v" ......',=!{.1.,!.|/ l
li

VI.



2. Zaruądzam dziŃalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działainości (należy podać formę prawną i przedmio t działalności): ..l}*...,...ił.-_T.i!,i.;i.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vn.
,I

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...,.........-.l]:......]::l:.!;.l.:.ł,}...........,.., 11

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....:............

- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

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

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

- jestem członkięm rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;

3. W fundacjach prow adzących dztŃalnośćgospodarczą: ..............}9.. ... . Ot.Ę.*W...........
U

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.

Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej Iń zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Budcb{o4 @fr to-
"-d""""""

- ł29qc, g§ JŁ /

/lłl



l-,k)

Ix.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

męchanicznych należy podaó markę, model i rok prodŃcji):

x.

Zobowiązałtia pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągńęte kredYy i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zw|lryku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

l

..hałŁ......l]1.r.LęN]9l1..._.....ł*dili.. ł.",,..leur,+ 1?k
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Poryższę oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233
p o danie ni eprawdy lub zataj enie prawdy gt ol zi karu po zb awienia wo lno ś c i.

§ 1 Kodeksu karnego za

JY al _ ło,t6,
(miejscolvośc, data)

l Niewłaściwe sl<ręślić.
2 Nie dotYczY działalnoŚci wYtwórczej w rolnictwię w zakręsie produkcji roślirulej i zwierzęcej w formie i zakesiegospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

ń^


