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I. Zasoby pierriężne
- środki pienięzne zgramadzone w wal,ucie polskiej; p(e

,Wvftłłfo 3ą-eł, Ą_ał€*
0005 1 7364

.Jrząd Miejski 9§yrsie
ul. Kolejow{ lT
4E,,300 Nk§/

NYs+ ?":.,.:.?.",k!.?
(rlrie.jscolvość) (dnia)

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

każdej zrubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy" .

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośc poszczególnych składników

rnajątkowych, clochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeriską wspólnością

majątkową.

4,Oświadczerrie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju tza granicą,

5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności pieniężne.

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

zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca połozenia nieruclromości.

CZllSC A

J a, nizej podpi s any(a), 3 Ll? U Y 3 Ł"4 ą.l @D-2yąe LŁ ę2 ę+ 0. p ap-er-- 8v {

uroclzony(al .ł.Ę... Lti,t $.. " I.5,€,ł..,... w

(niic,jsr:e zatl,u(lnicnia, stanowisko lub firnkcja) 
\

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnta 21 sierprria 1991r. o ograniczeniu prowadzęnia

działalności gospoclarczej przez osoby pełniące funkcje publiczlle (Dz, U. zż006r. Nr 216, poz,1584, ze
ztn,) otaz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sanroządzie gninnyrrr (Dz. U. z2016r. poz, 446, ze zm.)

zgodniezań.24htejustawyoświadczarn,zeposiac1arrr
"mą'ątkoll,ej hń §ten rnój majątek oclrębrry:

€.a+i osoby

wydającej clccyzjc aclministracyjne w imieniu wójta 1

D,ąi.Yp:x

środki pienięzrre zgromadzonę w walucie obcej:
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- papiery WafioŚciowe:

na kwotę

II"
1, Dorrr o powierzchni: .;:":"."":..':,r":.l:..i.,..tn2 o wartości: .., tytuł prawny:

3,Gospodarstrvo rolire:

rodzaj gospodarstwa: . 
" "... ^.,.....',.... "., ".'..... "....,:,.'.......

rod,zaj zabudowy:

tytuł prawrry:

Z tego ty,tułu osiągrrąłerrr(ęłarn) w roku ubiegłyrrr przyclrócl i dochóci w wysokości: ...y.'.r..,.i..::;...:,].l,..

{

4. Irrne nieruchomości:

powierzchnia : ..........§ 7. §... r^|..,.:.. § 2. :. * .*:.*....y€V W,4o( l p tĄ..{]......

o warlości: ..."...§.. jY §...."ń:L.*"",t"""""""""r"""
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,

.,..):, l.ź... D .ę7,.y. 9j,{.



III"
I'osiadam udzia}y w społkacir lrarrdlowych - nalezy pociać liczbę i emitenta udziałów: ...:j.::...;::'.:]..l'.:.]..;

udziały te starrowią pakiet większy niż l0oń udziałów w spółce.,

Z tego tytr-rłu osiągnąłern(ęłarrr) w roku ubiegłynr cloclrocl w wysokości: .."..H,:l:....i.".-. j.-.i.i..1.1i

{

ry"

Posiaclam akoje w spółkaclr lrandlowych_ należy podać \iczbę i emiterrta akcji: ..".""1:.r."..,]...i;:::,....,..1..

akcje te starrowią pakiet większy niż 1a%o akcji w spółce:

,a

Ztego tylułu osiągnąłerrr(ęłanr) w roku ubiegłyrrr clochóc1 w wysokości: ....,...}.'...'....."'.....-,...,.....:.

V.

Nabyłem(am) (nabył rnój małzonek, z wyłączeniern mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Paflstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalrrego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i clatę nabycia, od kogo:

VI.

i.Prowaclzę działalność gospoclarcz ą2 ęnalezy pociać fbrrrrę prawllą i przedrniot działalności):..:.:l....:,...l'tt ) ;

- wspólllie z ilrrryni osobami

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przyclrod i cloclród w wysokości: ..|],:§". j:'':.""-1.: j.j,..,..
ó

ł-*?/."



2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): .......P !E....>.g_T.:!..q}.t.........

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "......Y.|€... .trę.7..:.ł..*i.

vu.
1.W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): .............JYl.g...P9:l: !:.Y..........

- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......P{.V-....hr.T.3..*Y........

2. W spółdzięlniach: ....V}.r......V.r:!..?.*.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........P. .+.Ę..,P.-..I7.ź?..Y.

3. W fundacjach prow adzących dziŃalnośógospodarczą: .........P.!ę.....V.7:!.*:.

- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizylnĄ (od kiedy):

Ztego tytułu cisiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...P.|.Ł....hru..*.Y..,.,...,..

vIII.

Inne dochody osiągane z tytl:łtt zatrudnienia lub irurcj dziŃalności zarobkowej Iub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

,Ł._i=.T11#...|( ...:Ś.Ir.y,§.Ł.lę1*:.*.....*...ęf .w.?.*.?{.2!.....?.r.k.l.:3...,.S.?,1Ła c)łz c-,| ł" ł,:t.§.$
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' ..}.}.y T3k%,.....*..*.ę.*..1...:.?.*ż.ę?.*:.ź......?..ł.ł.?.p..?.:ę k.,-rsu)ł ą }4Ł;,........v..................... r. ....1.-3..

.8.?.€.,..:.*i"&(k

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przlpadku pojazdów

mechanicznych nalezypodać markę, model i rok produkcji):

.tr .!.Ę......ż ę.Z..Y.. r:.?.?.

x.
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Po.,vyzsze oświadczenię składaln świadorny(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 l(odeksu karnego za
podar'ie rrieprawdy, 1ub zatajerric prawdy grozi kala pozbawienia wolności.

Y? r ś.....e=,.?.?.,. "k.tr .. ".
(nriejscowość, data)

? ,7,:*: O*,.*_-ro> LL'"' i;;;t.;'Z"'"

l Niewła.ściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolrrictwie lv zala esie prodrrkcji roślinnej l zwl,erzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego"
3 Nie dotyczy r ad nadzor czyclr spółdzielni rrrieszkaniowych.


