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Uwaga:
0.Qsoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisaó ..nię dołcry".
3,osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkLl objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej muje równ iez wierzytelnośc i pien iężne,

6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nięruchomości.

CZĘSC A

Ja. nizej poSpisany(a), 30&u1,1,k, ,K,kN,lN ,, *d, ,6&JF1,l9Łft
(ilniona i nazrvisko oraz nazrvisko rodorve)

dpt.t.k}.łr
l

(niejsce zatrudnienia, stanowisko l ub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przezosoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz,U, z2006r. Nr 2l6,poz.1584,ze
zm.) oraz Llstawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r,poz,446 ze zm.)

zgodnie zart.ż4htej ustawy oświadczamrże posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóInoŚci
majątkowej t

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

,..,..ĄlĄŚ... s{Ętv1

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe:

na kwotę:

$ni!łl, o§ohy -arządzal ąc
ii,vr| aj ącej c| ecy-j e ad m inistraeyj ne w irr' er iu rr,ój ta!

urodzony(a ), P.&...a}.,.1.1ł.k,. ... ..,..,,. w .....hlv§/§,....



TT
ll.

1. Dom o powierzchni: 0.h(.. dŃrnYl..,.m2 o wartości: ... tytuł prawny:ll

2, Mieszkanie o powierzchni: , .6.3,.ł.5.,.,il2, o wartości: ,l{i,Q g..O.ęńytuł prawn r,*ł,,Ua!,łtr,tlZł.n1

o wartości:

rodzal zabudowy: ...,.,.,,.,.l-

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przy i dochod w wysokości: ...,........

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: M(..... vl
|"

,,fuLte d"\^1

4, irrne nieruchomości :

powierzchn ia: ,..ł.t t(.

III

Posiadam udziały w społkach handlowych - rralezy poclać liczbę i emitenta udziałow: rtU,e.,..ę/ĄqĄll
?

udziały te stanowią pakiet większy niż l}%udziałów w spółce: ,.:#:..(

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn-r dochod w wysokości: /,1Ąt(.,.....CńąU/ . .,,.,1/
T\/

.Ę\
__j---"

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: / ...:...,....,..,.,

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: 7tli?.,.,,.

V,

Nabyłem(am) (nabył moj mńZonek, z vłyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwięków lub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegńo zbyciu w drodze
prr.turgu -należy podać opis mieniai Óatę nabycia, oakogo, ,,Ułt.....,. .fu\.*q

ll



VI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarcz ą2 (nalezypodać fo.mę prawną i przedmiot działalnoś ci):44.(...@

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoś ci: /H*(. ***r

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,łńr ..,. C,rJ=ł,:ł-ąll
VII

1.W społkach handlo,,łych (naz,uva, siedziba spółki): Cł*.C

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,.,,.,..:

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: ,..,i,J*9,.......ltOl<aUyt
l/

- jestenr członkiem zarządu (od kiedy): .............ż

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

3. W fundacjach prow ad,zącychdziałainośc gospodarczą: *iię

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym doclrod w wysokości: ...ł!l*t,.......r*ją.n4 ,ll



VIII.

Inne dochodY osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

. - ,., ? źtrS,..9 ar.

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złoĘch
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

Ąq3 .8.tu.,n,t Ń
iklła"łał- ą* 

W,../JĄ§_,... :
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Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych,w tym zaciągniętekredyty ipożyczki orazwaruŃi, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z .;it<im wydńenilffi, w jakiej

.' . K,(Ął Lł^pckcł-ul &r*......3*-k*p..,..il"węłełg v,.*,,...t ł"dai(kwyl....,..



Porrrzsze ośr.ł,iadczenie składam świadomy(a). lż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nlepralid1 lub zatajenie pralł,d1, grozi kara pozbarvienia rł,olności.

,, }Ji,pls,,,,ł( 9Y\, ?p.łł
ilr{ie.lscouośc. data )

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie

M*\'
/ł 
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