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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2.Iężęliposzczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowaniąnaleĘ wpisać.sie dołcry".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależność poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczęnie majątkowe obejmuje równięż wierzytelności pieniężne.
ó.W części A oświadczenia zawańę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zarnięszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, nizej podpi sarry(a),

urodzony(a) .Li..ah... Lą h k . .... * ....... h Ł uou!, u.... C.y.h-.J;,. t

.Q . v.el..c.l. .... LwL".ą. d,44,. .....1ł.Ż. }l_.. . u ry*
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2}06t. Nr 216, poz. 1584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. paz. 446) zgodnie
zart. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej tub stanowiącej mój majątek odrębny:

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

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

,.....lĄó&..

- papiery wartościowe:

na kwotę:
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1. Dom o powierzc *, ...l,.h^.?...............m2 o warto S"i: .!L.?..(.-|.""r*' pra\Ąiny: ar?Ąć-T^fr-,*Ź

2. Mieszkanie o powierzchni:

3.Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: ............ t/V. L'..(................... powietzchnia:

o wartości:

rcdzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośei: ............

4. Inne nieruchomości:

o wartości:

ilI.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych- na\eĘ podać llezbę i emitenta udziałów: ..ul&g

udziały te stanowią pakiet większy niż lOYa udziałów w spółce:

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

IV.

Posiadam akcje w społkach handlowych-naleĘ podać liezbę i emitenta akcji: ...Ył..e.....

akcje te stanowiąpakiet większy ńżlOYa akcji w społce:

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁoneĘ z wyłączeńem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, icir
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu-nalezypodaćopismieniaidatęnabyciąodkogo:"".Wń.
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1,Prowadzę działalnoŚc gospodarczą2 (nalezy podać fo*ę prawną i przedmiotdziałalności):.".................

- wspólnie z innymi osobami .,......,.1ł.ć....

Ztega tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prrychód i dochód w wysokoś cl: .§_§..4*4la,

)
2. Zaruądzan działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (nalezy podać fo.mę pra\łną i przedmiot działalności): .,.,,.fl

- wspólnie z innymi osobami ................W.a...

Ztego§.tufu osiągnąłem(ęłam) w toku ubiegłym doohód w wysokości: *O^f .

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

- jestem członkięm zarządu(od kiedy): ..|j*oł.ł.(.a...../_a/.(.......];.ł*wę/...?a/.ę.....R.Z.|ł...Pą*ą
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś "|...(.%-./,1.a..,:.

- jestem eżonkiem zaru$u(od kiedy): .!...*t.a-...d"".łr.I"b
- jestem członkiem rady nadzorcze.i3 1od kiedy): ..........Ń.a d-rą
- jestem cźonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,.JA*L../..
ztego qćufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośei:

3. W fundacjach prowad zącychdziałalność gospodarczą: ..............rrt !^"..\^ł.l
- jestem członkiem zarządu(od kiedy):

- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):
,V0 a

- jestem cźonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VIII.

Inne dochody osiągane z tytllłu zatrudnienia lub innej działatności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytułu: / Ą
............u.t/.b3"32*.......a......r*.n1"..-......7'f &"^. n..(....ł,tr*- d/.2..tł LLr,r*- )
............... tł, ł,-l-ł. 4},--.....Z /. c.a.a-r. a<......7.... ?. e ę . r:

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (rł, przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązarria pienięźne o wartości po}yyżej 10 000 złotycĘ w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz
warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w rwiązku z jaklm wydarzeniem, w jakiej
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ID,ą* ł.!. /(..(//.ł
l (miejscowość, data)

1 Niełvłaściwe skre.ślić.
2 Nie dotyczry dziatalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych


