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

kazdej z rubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisaó ..nie dołcąy",
3,osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleznośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

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

5. Oświadczenie majątkowe obej muje równiez wierzytelności pieniężne.

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

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nięruchomości.

CZĘŚC A

J a. niZe1 poPpisany(a), ł,c§tr,lu,. 0J l,Ł!,''\ . . ,.,.. ..'\ (irniona i nazlvisko oraz nazr,visko rodorve)

Ou.{,[*o[.,.O. ).l\^....Ą. § .U u i,\^.. .. N,.,.,,(!,vt A.,.r......,.,. k 9-.Ń u Au K-Ut\
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko l ub flrnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l, sierpnia l99]r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 21 6, poz. 1584, zę

zm,) oraz ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r.poz.446zezm.)
zgodniezart'24htejustawyoświadczam,żeposiadami
maią+ł<oły€iłilb stan owią cej mój m aj ątek o dręb ny :

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

g, i53 ryj

- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:

\Jl

- papiery wafiościowe:

"tJ;:n"""",
ll

Ą



II.

1. Dom o powierzctrni: .lY1.9.. W.tx1, ..m2 o waftości: ,.. tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: l*.t.N.\n*\. .', o wartości: tytuł prawny: ,.,,.......,.
"U

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....[rłłL .$C\X*1,. .. . powierzchnia: .,.,.....,..

rodzal zabudow1,:

tytuł prawny:

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

'ł, Irrne rrieruchomości :

powierzchnia: ....,i}l,!...tJ).ląr:ri
,u l

iIi.
posiadam udziały w społkach handlowych - należy poclać iiczbę i emitenta udziałów: ..l}Ą^,!...-0,\.a,\Ę*\

udziały te stanowią pakiet większy niż I}Yo udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w w,ysokości:

IV.

posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i ęmitęnta akcji; ....,§Ł.Ę,.,.':L) \[*|.. .

akcje te stanowią pakiet większy niż I}Yo akcji w spółce:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.......'....

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączentem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}torialnego, ich

związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podl.g{1 zbyciu w drodze

prr.iurgu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .l\,l,,ie_.,...§Ń*[*1

lJ
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VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.|łł.9..,S§\-t

- osobiścię

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać lornrę prawną i przetlnriot działalności): ..,..,.,.. nr t... dJ,r\*\

- wspólnie z innymi osobami

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

VI1.

1.W społkach handlowych (nazr,va, siedziba spółki): ............i\Ąłi Jr}lui,
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

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

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

- jesten członkiem zarządu (od kiedy):

-.|estem członkiem rady nadzorczej3 (oci kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...,.........

3. W fundacjach prowadzącyclr działalnośc gospodarczą: ,.....,.l\.( , ,9\l}:Y1

- jesten członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ą

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VII1,

lrrne dochody osiągane z tytułu zatrucinienia lub irrnej działalności zarobkowej lub zaJęe, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego tl,tl-rłu: 
^T, .\:u.\\łi.\t.,...Ńi,:y)\§l.L.N.). . N .. lJ.b,.+.h.r:nn.,..Q.p.m*...,3._l.bx,\..+,.,.,.,......Ą,a,...l.:§.\r*.Y.)iY..,...;śJ*},. j.i jlY.\..,\}.-.i.,..;.:......;.-......... """"""""§""'

.. .....,lK]. ..N.xu.r.,. .,..n.,..,Łp,9.9l". . . ,b.ł .,5.ł}. ,§ 3..,rł.."

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

X.

Zobowlązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty tpożyczki oraz

warunki, na ;aticn' zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wYdarzenieffi, W jakiej

wysokości):

Ą



Pou,-r.,zsze ośrviadczenie składarn świadomy(a). tż na podstawie afi. 233 § 1 Kodeksu karnego za
:],]d3l1ie nieprarrdr llłb zata_jerrie prarvdv grozi kara pozbari,ienia rroiności.

\ f§ie.cr" U' ' '6"lpr,l"" ""'

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


