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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczerlie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranl]ego i zupełnego wypełriienia

kazdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó..nię dołczy".
3,0soba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślió przynalezność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
rnajątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczen ie maj ątkowe obej muję równ ież wierzytel ności pierr iężne,
6.W części A oświadczenia zawafie są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zanlieszkania składającego oświadczenie oraz mie.isca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, ntżej podpisany(a), ńałs,i,ęae u łr.,..,,T,ł ń IXa !.y,ł §.ś,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

uroclzony(a) ...,,,.NY..*ł:t

,p.Dl:.lł,,. P. ę$ocr,, . ń .P,.aŁl* ep N.,Ę 1 .,..,,N.. N.I.ź,i.€,

nF_ĘeeĘ J§ [,., ts, . ..l lv,J(u b.ftrw€..,.. p,,&§ [łW.{,ł.$ W S,PGŁ,Ęku,Y(il,
(nliejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prówadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006t, Nr 216, poz.1584 ze
zm,) oraz ustawy z dnla 8 marca l990r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z20I3r.poz.594 zę zm.
zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadczam,, że posiadam wchodzące w skład malżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:
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II.

1. Dom o powierzclrni: ... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzclrni: ., il,g' ...fl12, o wartości: lhń'śW-&ytuł prawny: ..

3.Gospodarstwo rolne:

rodza.j gospodarstwa: .,...,.,.. powierzclrnia: ...,..,.,.,.

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłen-r(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,.,......

4. Irrne nieruclrornośct :

II1.

Posiadam udziały w społkaclr handlowyc h - należy podać liczbę i emitęnta udziałów: ..&ti-..,.kJY{tI..

uldziałytestanowiąpakietwiększyniŻWońudziałówwspółce:

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

1\/

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce:

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

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegŃo zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,;...,.,....

Nt[, ?fi]'c,i!{



VI

1,Prowadzę działalrrość gospodarczą2 (.na|eZy podać formę prawną i przedmiot działalności):........,.,....,.,.

- osobiście

- wspólrrie z innymi osobami

Z tego tytllłu osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ,....,......

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....,.,.,.

- wspólnie z innymi osobanri

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

V1I.

1.W społkach harrdlowyclr (nazwa, siedziba społki): Nifl .,.'fuił (-iY

-jestenl członkienr zarządtl (od kiedy):

-jestenl członkierrr rady nadzolczej (od kiedy):

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

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

2. W społdzielniach: ..NJ.[.....,..}*.frt,tZ.:r

-iestem członkienr zarządtl (od kiedy):

- jesterrl człorrkienr rady nadzorczej3 (od kiedy):

-.iestenr członkienr konris.ii rewizyjrre.i (od kiedy): .....,..:....,....

Ztego tytr"rłu osiągr'ąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dochód w wysokości: ........,..,.

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: .t§i[....,llP.,.i3.i.;]'{,....

- jestem członkiern zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człorrkiem konrisji rervizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłyrn dochod w wysokości:

D,



VIII.

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

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

iX,

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

mechanicznych nalezy podać markę, rnodel i rok produkcji):

,,.tv|fl ,.,.LLi.tćlyi .. , ,

X.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki araz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karupozbawienia wolności.

fuM{tłt§Iśtw,.twbr*łł

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych .
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