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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązarra jest clo zgodnego z prawclą. starannego i zrrpełnego wypełnienia

każclej z rubryk"

2.Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdr,rją r,v konkretnyrrr przypadku zastosowania, na'leży wpisać ,,nie dotyczy".

3"Osoba składająca oślviadczenie obo.,viązana jest określió przynależność poszczególnych składrrików

rnajątkowyclr, dochoćlów i zobowiązali clo rnajątkrr odrębnego i rnajątku objętego nrałzeriską wspólnością

rrrajątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w lcaju i za grarlicą.

5.0świadczenie rr, ajątkowe obejrnuje równiez r,vierzy,telności pienięzne.

6.W części A oświadczenia zawarte są irrfonnacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adresu

zarnieszkania składającego oświaclczenie oretz niejsca połozerria rrieruclrotności.

Ja,niżej podpisany(),

rrrotlzorryJ^er) 1.Y.,.// .,l.Y. 
( ! , .. * .......,0Źtą.(,.(../1Q /:;./.ę.

K(ź2..,,ro((!1,d/k'ń

(nriejsce zatluclniellia, stanowisko lub f'unkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalriości gospoclarczej przezosoby pełniące furrkcje publiczne (Dz.U, z2006r. Nr 216, poz.1584, ze
zm.) orcz ustawy zdnia 8 marca 1990r. o sanrorządzie gminnym (Dz. U, z2016r.poz.446,zezm.)
zgoclnie z art. 24h tej rrstawy oświadczam, ze posiadarrr wchodzące w sl<ł.ad małZeńskiej wspólności

majątkowej lu

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
ł

f7cr/,zfrrlrła,/

[. Zasob5, picrrigżlrc , -) ) -l 1 .7 /,^ /

- środkiiiónięZne zgromadzonelvwaluciepolskiej: .. ,,...a(..L.Z.,I..7l..3..C..Z.t..



nt'e .a.lączF

tra kwotę

II" / i
1, Dorr"r o powierzclntlłl!"'.".ęł.("tt,.C,I"r,.",..m2 o wartości: ,.. tytuł prawny:

3.Gospodmstwo rolne:

rodzajgospoclarstwa: ...",."",. n [ę.....,rJu/ł.C.i,t/,/ /
powierzclrrria:

o wartości:

rodzaj zabudowy;

tluł prawny:

Z tego ty,tr"rłu osiągrląłernQJałłi,) w roku ubiegłyrrl p,rzychod i docliód w wysokości: ..,...,.....

//

ftrrr('dg,/

2" Mieszkanie o powierzclrni: rtIL.rlS:ł.!,!/n',o wańości: tytuł prawny: ..".,.........

4. Inne nieruchonrości:
/l

powierzclrrria: ....."..... ..t,lŚ Lłc.t7 C..i,'1..



III. / /
I'osiadam udziały w spółkaclr lrandiowyclr - nalezy poclać liczbę i emitenta udziałow: l4 /( L,lefł'(/.!

ućlziały te stanowią pakiet lviększy nlż lOońudziałów lv spółce., . ... .,0.Ę.,./t/l:( l Z

akcje te stanowią pakiet większy ntż 1,tońakcji w spółce: ...,,il.ę"....,t/.L"(2,1,łY.,..

Z tegotlułu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłyrrr clochóci w wysokoś "i, 
.ft/.C.... łlĘCZ.Y

V.

Nabyłern(arn) (nabył rnój rr"rałzonek, z wyłączenienr mienia przynależnego do jego majatku odrębnego)
ocl Skarbrr Państwa, irrnej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, iclr
związków, korrrunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalrrego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - ntlleży podać opis rnieiria i clatę rrabycia, od kogo:

/ ł.,,
,, nl( (/Q{/ ś (/

VI.

1.Prowaclzę działalność gospodarczą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

Z tegotlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i docliód w wysokoś ci: ...../1.1.! *.rl/l/t ł.l rr"",/

/lrfufr(rłł/

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku tlbiegłlłrr cloclród w wysokości: .!)"/.ę
!

IV"

Posiadam akcje w spółkach lrandlowyclr _'należy podać liczbę i emitenta akcji: illł dą€?r

- osobiście

- wspólrrie z irrnyrni osobanri



2" Zarządzam działalnością gospodarczą lub jesten przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości (rralezypodać formę prawną i przedrnPt clziałalności): ,,..,"."..,

,^l ., l/ /
- wspóinie z innynri osobami ",..",..."...,."./1"l."t.,.....,..i:!.c.{7Q} . ,

Z tegotlułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości: ..łI.(.ł.....r:{.rł7ę /

ł4 O 4lt 6, ałZł
Z tego tytułu osiągnąłernęła!) w rokrr ubiegłyrrr dochód w wysokości:

w ys ol<o sc i : . ..,.'. . 
" 
fl "t. ( .. ". ł! l,..t7C,ł 

" 
t.7.

Inrrę clochody osiągarre z tylrrłu zatrudnienia

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułu:

lub irrnej działalrrości zarobkowej lub zajęc, z podaniem

ll
il(( ęJlńi71,7

{tr!..!..!.t.l,rbl

?rźrł,r4a,//

3. W lundacjaclr prow adzącychclziałalność gospodarczą: ,..,.."."".".."/.tl"(",...

- jestem członkięrrr zarządtt (ocl kiedy): ..",",.,.f,.!.(.,

- jester-rr człotrkiern racly nadzorczej (ocl kiedy): ". "." .,".".l4.1"(,",

- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): ...,....l.(.Q

Ztegotlułu c5siągnąłem(ęłam): w rolcu ubiegłym dochód w wysokości: .,..,.I|.t,(...

r"(ż



IX.

Składniki mienia ruclromego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

meclranicznyclr iralezy podaó markę, model i rok produkcji):

,Z)CE

X.

Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tyn zaciągnięte kredyty tpożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w zwtązka z jakirn wydarzenieffi, w jakiej

] / -.t'::::::1]: , ,.,.,, lll,ę ,!ł,(r/( 1 .7, . .

firlłrtnrae/



Powyzsze oświadczerrie składarrr świadomy(a,), iż na podstawie art. 233 § 1 l(odeksu karnego za
podarrie rrieprawd.,- 1ub zatrrienic prar,vdy grozi kara pozbawienia wolności.

fl..,/J fr . 2,,5.. ęż.?_p{ E ,naŻ/r/
(nlie.jscowośc, clata)

/...r!...i.ii...r.ó

,odpis)

1 Niewłaścirvę skreś lić"
2 Nie dotyczy dziaialności wytwórczej w rolrrictwie lv zalaęsie proclukcji roślirrirej i zwterzęcej w formie i zakresię
gospodarstwa rodzirrnego"
3 Nie dotyczy rad nadzoręzyclr spółdzielni rr-rieszkaniowyclt"


