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Uwaga:
1,Osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana jest <1o zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypehrienia

każclej zrubryk.
2.Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisać ,,nie dotyczy''.

3.Osoba skłaclająca oświaclczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczego7nych składników

rnajątkowyclr, clochodów i zobowiązah do rnajątkrr odlębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

rnajątkową.

 .Oświadczenie rnajątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,

5 . Ośw i adczeni e maj ątkowe ob ej muj e równi ez wierzytelno ści p ienięzne.

6,W części A oświadczenia zawańe są inforrnacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położerria nieruchomości.
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J a, ntżejpodpisany(a), ....ł-.ti.] li,.,.....:,: ii.,,...ł.| :;.!. : :- j

(iniona i nazlvisko oraz nazwisko l,odowe)

""""}"""",
(nriejsce zatt,ucln ienia, stanowisko lub lirnkcia)

po zupoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 2l sierprria 199]r. o ograniczeniu prowadzenla

działalrrości gospodalczej przezosoby peŁriące furrkcje publiczne (Dz.U. z2006r. Nr 21 6,poz. I584, ze

zm") otaz ustawy z dnia 8 tnarca 1990r. o sanrorządzie grrinnyrr (Dz. U, z 2016r, poz, 446, ze zm,)

zgodr-rie z ań. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiaclanr wclrodzące w skład małzeńskiej wspólnośc1 
.;
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śroclki pienięzne zgromadzotre w walucie obcej:
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r o dzaj go sp o d ars twa : . .. " . i.1.. ! . :...!,,:..Y :..' ..j,. }. . :. '..'. .. ..

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułrr osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i doclród w wysokości: ..,.....,,,.

...1.

4. Inne nieruchorności:

powierzclrniu, ,.,.... ,{ 1* s.!],.§.Y?.Łlfi.§i, . * fi.,! ry.1.9.].|1 ń. 
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..., na kwotę

2. Mieszkanie o powierzclrni; ....,,,...5."t. 1112, o wartości: &W.K€.tytuł prawn y, ..*ł-ff:,.ry?,§C
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Posiadarn udziały w spółkach lrarrdlowych - nalezy poclać ltczbęi ernitenta udziałów: .j:.].:... :.:,: ...ł...:..': 
( :

udziały te starrowią pakiet większy niz I0oń udziałów w spółce.,

'Z tego tytułu osiągrrąłern(ęłairr) w roku ubiegłyrrr cloclród w wysokości:

li

IV,

Posiaclanr akcje w spółkach lrandlowych- nd,eżypodać ltczbęi erniterrta aUclt: ",!L.t',{,...i=:'.!.'.!".:i..:..j,-

akcje te starrowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce:

,i

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn doclród w wysokości: ............

V.

Nabyłem(am) (nabył rnój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbrr Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu terytorialnego, ich
zwię|<ów, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalrrego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodzę przetargu -należy podać opis mierria i datę nabycia, od kogo:

VI.

i.l'rowadzę działalność gospoclal,cz ą2 (naleZy podaó forrr-rę prawną i przedmiot działalności):..,....."........,

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym przyclród i cioclród w wysokoś.i, ....,:,,,,ł:,.:.,,.:......i]'ł.]Y ł- tl .

ó,

§
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2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

ności) : ",....,....l,....i.....,i.. :.., :... :...'... :...,......,..

* wspólnie z irrnymi osobanri

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

VII" .r .. ._ii L ś( l| ( l'
i,W spółkaclr liarrdlow ych (nazw a. siedziba społl<i.; : ".... :.:.... ".....

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestern członkiern rady nadzorczej (ocl kiedy):

- jestern członkienr komisji rewizyjnej (od kiecly) : ..,"...........

Z tego tlułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości:

- jestem członl<ięnr zarządu (ocl kiedy):

-jestem członkienr rady nadzor"r"j! (od kiedy):

- jestern człorrkiern korrrisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym cloclród w wysokości:

3, w furrdacjacir plow ad,zącychclziałalność gospodarczą: ",..,*:.!."qł,"...*.:,.§.'.^!".,r..{",r]..?.:.....,

- jestenr członkienr zarząclu (od kiecly):

- jesteln człotr]<iem racly rradzorczej (ocl kiedy): .,,....,.......",.

-jesterrrczłonkierrrkornisjirewizyjrrej(odkiedy):.'..,"...''......'........,.......

Z tego tlułu osiągrrąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

...,....t.,.,.,..,,

VIII"

działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyslciwanyclr z każdego ty,tułu:
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IX.

Skłaclniki nrietria ruclromego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

męchanicztlyclr nalezy podać markę, rnodel i rok produkcji):

/ ł,i i?P t!,/\ 1- ,ł(.,,l.i i., _|:,: 
,.. 

; 
,],l 

: :*/

x"

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągniętekredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakiclr zostały udzielone (wobec kogo, w zwtązkl z jd<im wydarzeniem, w jakiej /wysokości), ,U
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Powyższe oŚwiadczenie s]<ładarrr świadomy(a), tZ na podstawie art. 233 § 1 I(odeksu karnego za
podanie rrieprawdy 1ub zatajerrie prar,vcly grozikarapozbawienia wolności.

ź* %..:..0L, lJ l8
:jscowość, data)

' Nlewłasctlvę skt,ęsltc.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie ,uv zaklęsie proclukcji roślirurej i zwierzęcej w formie i zakresię
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzoręzych spółdzielni trrieszkaniowych.
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