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Ulvaga:
0.Osoba składająca oświadczerrie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać..nie dotycąz''.
3.Osoba składająca oŚwiadczenię obowiązarla jest określió przynależność poszczególnych składników

majątkorvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego .ułz.ńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju i za granicą.
5 . Oświadczen ie rnaj ątkowe obej muj e rówrrież wierzy,telności pienięzne,
6.W częŚci A oŚwiadczenia zawafie są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A
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(imiona i nazwisko oraz naŻwisko rodowe)

Jf ,oz ,|ry{ , , \\ Nłlł; e l 7łłJrię,n.r. ? ?,.uloozony( a ) ....,,. i,,.,

ś"rryi łLu Nęl.ł ęhł Ll. ńdłqll, ?arłaiH //n 
l!,rłti.,i tŁ ia

.....;.... Dt .ł!Q*fu.n t:.c.{.ą). a... U aai .lł/.1.'ł.la sga ł Ńy,r,. r ,l 
',miejsce 

zatrudnięnia. stanowisko lub funkcja)

Po Za?oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pehriące funkcje publiczne (Dz,U. z2006r,Nr 216, poz.1584,ze
zm.) oraz ustawy z dnla 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. I]. z2016r,poz.446 ze zm.)
zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóIności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

..ą./.,,,,?03, ?.? ?r,,.,

- środki pierrięzne_zgronradzone w walucie obcej:
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- papiery wartościowe:
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II.

1, Dom o powierzcnni, .łi,f.. dCĘit 
7m2 

o wartości: .......... tytuł prawny: ..,..........,

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....,,.,,...

. , nr" dahc|"?

4. Inne nieruchomości:

powierzchn lu, ......ł !.'*. a:łJ9| 
Y

tytuł prawny: ..............

III.
Posiadam udziaływspółkachhandlowych- naieżypodać liczbęiemitenta udzińów: nłS dĄłł.7

udziałyte stanowią pakiet większy niż llońr-rdziałow w spółce: ............ł.i..: ekrI:.Y

lti. 4o^ahu,|'"",:,|",,",l,""",
l

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

IV.

Posiadam akcje w spółkaclr handlowyc h - należypodać liczbęt emitenta akcji: l i : d:r.Yęę

akcje te stanowią pakiet większy ntż lfońakcji w spółce: ...,..,....i.9. d VłlęłY

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, 

.,......(' ,:.. .d:!Y L9..........,

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z rłyłączeniem mienia przynaIeżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwolvej osoby prawnej, jednostek sanorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

2. Mieszkanie o powierzchni: !!,, .V ...fr2, o warlości: 
ł|P:?ą 

{ruł prawny: ł::::i',,'ooe
{i ra'il'ó,|c z e

3.Gospodarstwo rolne: r l

rodzajgospodarst*u, li9,,. a :HYiI powierzchnia: ........,...l



VI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoś 
"r),,Ń,.9..,&.hO?

- osobiście

- wspólnie z innymi osobanli

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoś 
"i, 

.n.ł.ę,.dgł.Y!'-|
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,..łF ...d.łĘ9.\

- wspólnie z inrrymi osobami

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

I',|, ,ou,o"ch handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...ni..ę.....d,rl.Yrł7 .

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł,vm dochód w wysokoś 
"r, 

...!1,i.!.. d:h:r t

2.wspołdzielniach: l!S , łY.h:ry
I

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyinej (od kiedy):

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"r, 

,....0.!.!....d9!Y,L!.,?..........."""""",ł"",| " """ ""

3. W ftrndacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: ...n.|.Ł...,.d.:Ęel:1,.

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestenr członkiem koniis.ji rerł izl.jlle.j tod kiedy,):

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłarn): w roku ubiegłyrn dochod w wysokości: . ..0.!.'.|.,... COĘ ęlrrl
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VIil.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ' z Podaniem
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IX,

składniki mienia ruchomego o wafiości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalez,v poclac markę, model i rok produkcji):

zobowtązaHia pieniężne o wartości powyżej i 0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty l pożyczkt oruz

warunki, na jakich zostały udzielone'lwobec kogo, w związku z j,iulm wydarzenieffi, w jakiej

X.

wysokości):

l

IL l"



Por,rlzsze ośrłiadczenie składam świadomy(a.)^ iż na podstau,ie ar1. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprarrd1 lub zatajenie prawd.v grozi kara pozbawienia wolności.

Nurr, 5.05.2ołŁ
r ;;l;l;i;;;.; ;;;;;

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


