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Uwaga:
l.Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
Ż.JężęliPoszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie doĘvcąv,,.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaleźność posiczegó|ny"h ,kłudrikó*

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęiego -ułz"n.ę wspólnością
majątkową.

l.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.v5. oś*iud czenie majątkowe ou"j,.,,r.le równiez wierzytehJsci pieniężne.
6,W częŚci A oŚwiadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenianięruchomości.

CZĘŚC A

J a, niżejpodpisany(a), ......Ł..3.. |. ] .|,k ...,..,...(,.4i.ł. p.;zx.t śpłerC
(inliona i nazrvisko oraz nazwisko rodorve)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznarliu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia l997r.
aziałalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. tJ.

*zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.
zgodnie z art.24h tej ustawy
-Ę"*ląłt€łĄ+łłb s tan owią c ej

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej:

2..,.*c..ę 9..........:fl.

o ograniczeniu prowadzęńa
z200&. Nr 216, poz.1584 ze
U. z 20l3r. poz. 594 ze zm.

gminy,

mój majątek odrębny:

.. .. .. .......... /\]..|f........... D.,.ł.y.. s..ł,.ł.

papiery waftościowe:

. .........,..... N. .,..Ę...... .. ]) ę..,-.l..|.?..ł.

na kwotę:

Ę.,



II.
l. Dom o powierzcr,ni, .§...Ę.

llO1,luy )
..1].....Y.tn'o wafiości: ... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: Y.!i....ł2i Y.!.ltnŻ,o wartości: tytuł prawny: ..............

. 3.Gospodarstwo rolne: ,\ / \;7y'c; v
rodzaj gospodarstwa: .l).]5.......;;lY...]..) .+..!...... powierzchnia: ............

o wartości: ...,::.i..Ę..........,.,'}..!r.|..{...!...i..Y.

rodzaj zabudowy:

tltuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: ............
Ń., r^iw,i_ \,;i.r'(Zl.......;

4. Inne nieruchomości:

tytuł prawny: ................

III.
posiadam udziaływ spółkach handlowyc h - należypodać liczbęi emitenta udziałów:..Ę'.l.Ę.......PdiXer

udzińyte stanowią pakiet większy niż I}Youdziałóww spółce: ..N.Ę........D.9.Ż..ę.3..X...................

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...IJ.r€.........9...rę7.._C.?.Y......

IV.

posiadam akcje w spółkach handlowych-należypodać |iczbęi emitenta akcji: N.r€. PęIX9.a:...

akcje te stanowią pakiet większy niż l}ońakcji w spółce: P_.tĆ ....Dp.Tx.ęaK............

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..SJ_l.€ DaZ./..q.eX......,.

V.

Nabyłem(am) (nńył mój mŃzonek, zv,yłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwiryków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegńo zbyciu w drodze

przetargu_ należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.N.r.Ę... .....Eę..iXg.z y..

ła,ę



vI.

1.Prowadzę dzińalnośó gospodarcz{ 1nłeZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):...................

- osobiście N r [ '}oTyczy

- wspólnie zinnymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychodi dochód w wysokoś"i, ..N.l.Ę......DPj}.C Z F

2. Zarządzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (na\eży podać formę prawną i przedmio t dziŃalności): ..IJ.(.a.........).P.[/_.:..ą.X.

*_.wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...6Jltr .........DglYS?.Y.,.

VII.

1.W spółkach handlowy ch(nazwa,siedziba spółki): .....UJ...€.. ).P-ł.q.ąX...,....
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

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

- j estem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) :

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

3. W fundacjach prow adzących dztałalność gospodarczą: ..l9..tŹ..... D.ailęX...............
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



VIII.

Inne dochody osiągane z tytliu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iń zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tl.tułu:

§e.(..ŁięD.......U.4:.}ĘćN ..... ..4.,-.9.!...P,|5..:.,..ł.,g3.:?2!.5,.....(....t{.].9..ł._J_ .....ttJ.Ł.ńN.!Ę.N.i..l.

..9j.ł*.łf.D.q ?.*.yt ..,..ś.....N.t...).}i€N......?.t9:}EN.:4......9.ł.d......ry ź.Jhił.lrł>{G.a......?:.:Ę. łl*ę
l

.ż.ńt^ę.zy.:.......p1.1..:.9........+......fg.*p.l9......Y:7.ę.q.* ,...?łlłN.lĘ.N.r*.......H....p.!.(.. .?pł.?tyt....tJ

9,łp:....l*t.!.,.....{9..... .aT&?.l.y!ftt!.I/-,.,...?Ą.i..!.lćl).qz*.N :k,...tp§.tĘy*iF_.(h......l....vH.Ł..q].f.}łlźvrv

]la.H.....)p.c.k.p);.h.......*.......{,p.2,.:J.(.}9-:Nly.....p9.(1 N:t.y..!t:..,H..,?..Ą,...N.:Ę?łp..ś9.(.eN.i§........

y .Doc Ęc-* .F li- ,)o NtN Ę]fuŁ-GO o iłu lĄ)c-tĘ]!/# , (yo 7g otą *,§)
I

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 ńotych

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

h:].. : €....... .,? g." ;..{s.z)(

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągńęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w związkl z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

.................N.:{ D.::./.:.ł.

0.c6a q,'



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

-^'3_o 1 ąo l 5- N/r+"""i;6;;;;;;;;;ó""""

l Niewłaściwe 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 spóldzielni mieszkaniowych


