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Uwaga:
1"Osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawclą, stararrnego i zr"rpełnego wypełnienia

każdej z rubryk,

2.JeżęliposzczegóIne rubryki nie znajdr"rją w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nio dotyczy".

3"Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, clochoclów i zobowiązari clo rnajątkrr oclrębnego i rnajątku objętego małżeriską wspólnością

nrajątkową.

4.Oświadczeirie majątkowe dotycfl majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie rnaj ątkowe obejmuj e równiez wierzytelno ści pieniężne,

6.W części A oświadczeniazawarte są infonnacje jawne, w części B zaś inforrnacjeniejawnedotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchorności.

CZĘSC A

J a, niżej podpi s any(a),
qdW

(inliona i nazrvisko ot,az trazwisko rodowe)

a

urorlzony(a) .CI {,9.}_,..!.qŻIł.

(niiejsce zatluclrlietria, stanowisko lub f'unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia |997r. o ogranlczeniu prowadzenia

działalności gospoclarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. T584, ze

zm.) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmirrnym (Dz. U, z2016r.poz.446,zezm.)
zgoclrrie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wclrodzącę w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiącej rnój majątek odrębny:

Ł1

- środki pienięzrre r-gromadzone w walucie obcej:

i

3?c"tg1 , !j]!k, $r,łn- tlklłl

I. Zasoby piclligżrrc C ;_ .h ł
- środki picrrięzne zgromadzotre w walucie polsl<iej: .. ...J,,łl...',iJ.)

*W



Ń.,."d^u\W,

- papiery wartościowe:

il" ń1,o , /
1, Dorn o powierzcrrni, .".,.".ł. W.h,.n,!"..".Lnz o wartos.l, .t89 .Ę' 

j 
tytuł prawn ,, ....Ń.?W,i

iE--Jf,Jdbyfutu

na kwotę

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ".,...".".iti 9. d,,\W

rodzaj zabudowy:

tytuł prawrry:

Z tego ty,tułu osiągrrąłern(ęłarrr) w roku ubiegłynr przyclrócl i dochód w wysokości: ....,.....,.

..1

4. Irrne nieruclronrości:

powierzclrrriu, ..,..U1,$, frj&,lrX .q{-?"r.q"ł,kł lw,d,pŁń.9.W

,ftl1-0","", q

2. Mieszkanie o powierzclrni: ,'lł{i.."CUtł 
\rn',o wańości; tytuł prawny: ...........,.,

l



udziały te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałow w spółce.,

Z tego tytrrłu osiągnąłern(ęłam) w roku rtbiegłym doclrócl w wysokości:

l

§Ą§r1WZtego tytułu osiągrrąłer'r(ęłarrr) w roku ubiegłynr cloclrócl w wysokości: ........'t.LLt ,

V.

Nabyłenr(am) (nabył rnój rnałzonek, z wyłączenienr tnienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
ocl Skarbu Pafistwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jedr-rostek samorządu terytorialnego, ich
związkow, korrrunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalrrego następujące mienie, które
pocllegało zbyciu lv drodzę przetargu - należy podać opis rnierria i clatę nabycia, ocl kogo:

{,
l

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcząŻ (naleZy podaó forrnę plawną i przedmiot działalności):.........,.,.....,

- i -1-.

- osobiście . ....... .,[tłł. M!i.ąr....,,
- wspólirie z ilrnyrni osobani LL.'d- .' la.tU \\r*,t

.....il,l&,Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i doclród w wysokości: *Wwr

IV"

I,osiaclarn akoje w społkach lrandlowyc h-.na7eżypodać liczbęi emitenta akcji: ...."łt{,Ł. &UL'lta

t-

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o akcji w spółce: "..".,.,i..łtł..."..,.t,tuI:1.Lł-3:...



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł)zm dochód w wysokości:

vIL 
nrvrrr_h (nqzlxl,Ą ąied. i.il( , l}K[,lrł '' L, i}Lt yia

l.W społkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): ......l)lj..........t....,......,... ......l... .......".."..."

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...........,..Ę..,.k..ł,.;e;.i}.,.........

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś"i, "..."..tr;. U ł:l"..u,|i.}...""łi. Ń
t

2. W spółdzielniach: ...."...ł.!łt.. t!*;.!-\,.r.,*:l..,,,t
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...":.............

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

t nn
3. W fundacjach prow adzących dziŃalnośćgospodarczą: ............i,t^!t...,,.dfu..%lr...1L.til
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tyh]łu ośiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ń zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

,, {,{ryiBńr.rł p - Fo E bI*9|.łĘLA : .ft $t§ł 5:|, lłŃ
, 1J.lnp§k p ye,Lą h!r]. : , 96{6,!ł

2. Zarządzam działalnośctą gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocpikiem takiej

działalnośc i (należypodać formę prawną i przedmio t działalności): .......... ULŁ...,.,.&OW-\

- wspólnie z innymi osobami
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Skłaclniki rnierria ruclronrego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznyclr iralezy podac markę, rnodel i rok produkcji):

,. (
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Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

,, k)rL ,.. " .Ąm.*l.-+ńd". Nłfl, dp{b

ftŁol Wti,du ,-_.WW
$*tPo ..9!Ą.,..W{



Powyzsze oświadczęr,iie składarrr świadorny(a.), iż na podstawie art, 233

poclanie nieprawcly 1ub zaterięnie prar,vcliu grozi kara pozbawienia wolności,

frĘ,}e, §b,01 łfrń.ł

§ 1 I(odeksu karnego za

h Quwu
ejscowośc, clata)

(podpis)

l Nię,,vla.ścirve skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie r,v zalaęsię proclukcji roślinnej i zwlerzęcej w formie i zakresię

gospodarstwa rodzirrnego"

' }rTi. doty.ry rad nadzaręzycli spółdzielrri rrrieszkaniowych,


