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

kazdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalefu wpisaĆ ..nię doĘvcry".

3.osoba składająca oświadczenię obowiązana jest okręślió przynależnośó 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 maj ątkowe obej muj e równięż wierzytelności pieniężne.

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

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Ja, niżejpodpisany(a), Kn,ryn i LĘt,,[\,'ki_t|*ę,r\g 
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(miej sce zatrudnienial stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia

działainości gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz, !584, ze

zm,) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.poz. 446 ze zm.)

zgodniezart.24htejustawyoświadczam,żeposiadamsci
rn*i@i*ej mój majątek odrębny:

L Zasoby pieniężne

- środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej:

,[ul-, ddtĘ
- papiery wartościowe;

na kwotę:

{
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II.

1, Dom o powierzchni: [łtk_. ,ot O.Ł5łY2 o wartości: ,...a....,....,,.. tytuł prawny: ....,..:.....,

2. Mieszkanie o powier zchnt: ...!.t,.... .. ,., mż,o wartości: ...:,........., tytuł prawny,rpdi.dX,.".;*.LnliŃntrl
l

4. Inne nieruchomości:

III. , 
i

posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: ..l-:".i*Ł....r-i.,..\'..,",,.'" 1 uy
.i ;,l

udziały te stanowią pakiet r,viększy niż l}ońudziałorł,w społce: .....Łi.U...ii;".i..a.!..;;o"7.| ,l

': ;i

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,'"i,i,.\..,.,.ii-.iii.]*l.;.t..,.,...

lV.
posiadam akcje w spółkach handlowych- należypodać liczbę i emitenta akcji: ..,-i":.t..L.,....t.i..i.i:.''1..u.|i,,]

akcje te stanowią pakiet większy ntż l}ońakcji w społce: .,L,Li*..\*,......,.i;i.ii.1.:tu,,.,.t.r".,,.
\}

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w w,ysokości: ,........v.!,...Ę.... ...,;r..*.I.i...".Łv{,r

V.

Nab_vłem(am) (nabył mój małzonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, ińnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terYtorialnego, ich

związków lub od komunainej osoby prawnej następujące mienie. ktore ęodlegało zbyciu w drodze

prr.turgu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......tLi..{.,,..."i.,-.{.:1,ri,'\,r"" , ",

3.Gospodarstwo rolne:

rcdzajzabudowy: it.,.t... .Olo.tĘ.t*.t}

tytuł prawny:,.......§t.q,.... .n\c,.|,Xl

przychod i dochód w wysokoś"i: l"łŁ.L,.,ńOtt\Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku



VI.

I

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wYsokoŚci: jut.*'..V'....t j"'ł'|]'il\
\

2,Zarządzamdziałalnościągospodarcząlubjestemprzedstawi.,'.1.T.T:T::.:1o'.-takiej
działalności (nalezy podać fbrmę prawną i przedmiot działalnoŚci): .""'LllL''r""v:|''i-''i'lf,''''Y""""""""

1.prolradzę działalność gospodarcz ąż (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):""""""""",

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wl'sokoŚci: ulu.L""'''J'u'i'!i'!')*r''
:j (.\

- jestem członkiem rady nadzorcze1' (od Ktedy.jeStemczłonkiemradynadzoraZęJ"(0uKlęuy/.

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):'.....Lr".',L'.....''L.i-.t.ł...*'.:i:......".;.,]';.;,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wYsokoŚci: ""'i'[L'L""'§''L'1"'i':"'"'t\"""'

vII.

1.W społkach handlowy ch(nazwa,siedziba społki): t"ui1 , d,ł|,,tr L*v""

- jestem człoŃięm zarządu(od kiedy): Ą",-u ł* :,d,Yl\:,*Y ; . 
:

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ł,tt tt-,:frq\ ,"P'V 
: ,

_ iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) , ......,ł,L,u""\0l,§,t,Y,,|LŁuy""",

.l \,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wYsokoŚci: ..Ł"iL..ł..''"v|'r"|:-l"L'!'''''"""'-J{

- 
JgJtllll 

lŁrvllrrrvrr, ----_ (

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedyl, """,|,t,i"\, , , "

-jestemczłoŃiemkomisjirewizyinej(odkied"v):'......Ll"t'..Ę....,.'.

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: """..,,ii"t""",li,*1,i1":,!,lr"""""

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): """"",']r,r-l, * 
,

t./

2. W społdzielniach: ......""LLu,\- U\Ot,tx,!l"t,6--"",;

_ jestem człoŃiem zarządu(od kiedy): "",,t"uf,Ł"",O",0,t,ttr,'1§; , ; , ; ; ,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,ot.CI.|ttr..Lr.ł,y



VIII.

Inne dochody osiągane z tylułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot r.rzyskiwanych z każdego tl,tułu :

y,i*r-ooto|1ruu;* : t\Łr1:r" *o":yr^,!y,ulu3,,p: 
|r,iolliu

IX.

Składniki mienia ruchomego o wafiości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

tuł*n, k\ł.......\ł.u 
ry,§{LŁ.. 

., I}.. 1 [ó_ o.! .r

X.

Zobowiązania pienięzne o waftości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty tpożyczkl oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

]\



Powyźsze ośrr,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ar1.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprarvd1, lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

\* ** , du,.,}9.1.0tt, LcĄ}, ,
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" " }{ouni},g,3_uloly

l Niewłaściwe skreślić.
? 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


