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

kużńej z rubryk.
2.JeżeliPoszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowani ą naleĘ wpisać ..nie doĘcry,,.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó po.r.""gólrry"t]itt]oit o*

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęiego mńzeiską wspólnością
majątkową' 

ar -,,,.oi,, : -- *^^;^^ ,, {4.Oświńczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5 . oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pienięzne.
6.W częŚci A oŚwiadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące-adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cZĘsC A

Ja,ńżej podpisany(a),

ł+}
urodzony(a)..ć./.,.łQ^.-'/"?.Ó.d:r-...*...ń.dsł*.:.&)§

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

Po zaPontariu się z przepisanlr' ustawy z,dnia 2l, sierpni u tiglr. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby peĘiące fuŃcje pu.lliczne (Dz. U. z21Ó6r.Nr 216, poz.1584 ze
4n,\_oraz ustawy z dńa 8 marca 1990r. o sźrmorządzie gminnym (Dz. U. z2Ot3t. por. s9ł zę 71n.
zgo${e z;arL. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólności
majątkowei

I. Zasoby pienięzne

|':ffł:;:T" :ff :-*::: : :::: " :" :::

- środki zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

....ńe..ł^łł7.q.
na kwotę::



l,.
" 1. Dom o powierzc Oń,, ......Źm. m2 o warto **nk*w.y;t *^^r,WW

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw u, ffiL.łldlł.aą . . ... powierzchnia:

rodzaj zabudowy: ..................

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............

4. Inne nieruchomości:

nowierz;hni a: .....u.h?*. M.Y.ry
o wartości:

tytuł prawny:

m.
Posiadam udziĘw spółkach handlińvyc h - naleĘpodać liczbę i emitenta udziałów: a* &7'/
udńałyte stanowią pakiet większy ńż l[%udziałów w spółce: .................

1

ztego qrfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

ry.

Posiadam akcje w spółkach handlowyc h-'należypodać ticzbęi emitenta akcji: * 
ry?

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce:

ztego$ułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód w wysokości;

v.

NabYłem(am) (nabył mój mńZonek, z wyłączeniem mienią ptzynależmego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek ,a*o.Żądu ter|torialnego, ich
nlitązklw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, Ęórę podlegało zbyciu w drodze
ptzetatgl_naleĘpodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:ńa..hą1.-...............

//



u.

l.Prowadzę działalnośógospodarcz { (naleirypodaó formę prawną i przedmiot działalnoś "i1k.łW.YW.r/
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego qrfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .......,.............:............
ł

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośei (naleĘpodaó for-ę prawną i przedmiot działalnoś ci1: ..dŁ..rbł.y.(U

- wspólnie ziwrymiosobami .............::.............'..,....

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vII.

l.W spółkach handlowyc Ii (narwąsiedziba sp ółld): ...ń.*..ldr.*l. i.

-jestemczłonkiemradynadzorczej(odkiedy):...............:..

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

ZtegotJrtufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokoś|i:.............

- jestem członkiem rńy nńzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Lość gospod arczą; ńU .4r.7..... ,,":..-..........
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .r.......,.......

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): .........r.i...... .....;,...........

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

Ztego tytufu oŚiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......;



.\nII.

_.Irure dochody osiągane z Ęttlłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdegotytułu:

- /*hil*. pł .! 0'/,

tx,

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

mechaniczny chna|eĘpodać markę, model i rok produkcji):

%7iu..fup.l,ło....dę,.ło-...:..W.:l!{.....słń*.luł,..-.?.?-?.m.rr

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej tO ÓOO ńotych,w tym zaciągnięte krelrty i poĘczłj omz

warunki, n'a jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieil, w jakiej

wvsokości): l:.:*::1'......t4.1Ł...Ąv ................... ...........:......

............l.......................,.................



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

lUy *., rIń n..!.ł.,./:4,.?.rg ł ą /
/ (rńejscowość, data)

1 Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego
5 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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