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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczerlie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranllego i zupełrlego wypełrrienia

każdej z rubryk.
2,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaó ..nie dołczy".
3,0soba składająca oświadczenię obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością
rnajątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu i za granicą.
5, Oświadczen ie maj ątkowe obej muje równ ieź wierzytelności pien iężne.
6.W części A oświadczenia zawafte są informacje jawne, w części B zaś informacje rriejawne dotyczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz rnie.isca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, lrizej podpisany(a), ,.PĘfi:[fr.:,.ń.G.N.iE.*li( Ą,,..r],ffł.?..|.ął,fr.K...'r.,QF*d_tt.ł
'(iIniorla i nazwisko oraz nazwiskdrodorve)

uroilzony(al ..$ł0_,.Q,Y,,. {9.t8. l....... w ........,. !_V,Yłt

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznarriu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r, o ograniczeniu prówadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz, 594 zę zm.
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,, że
n}r{€@i.ą€ei mój majątek odrębny:

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

. .,,l\,'. r E.. . §(nYEiY

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

... N. :.ę. .,,},0. IY i,<,,Y

papiery wartościowe:

, N.].ę.,.§o.rY,ai.Y.

_O§gcn.vK,...Pp.fl,ec..Y.....$.P,.Qrr.ęeN..EJ...ht...N.:{§i.Ę.,.l.,,u.L,..Kp.filĘ

.,lv.ł.Ę,rp.,DpYt,ĘL. Ą* *,....,..Ę.!.Ę,B,a}l,ł\l 
.|t!-,.,D#.*!.H. ..§""""" śr""'

-r



Il.
1. Dom o powierzclrni: .N.ł.d-,.DPI.Y.§{.Y..m2 o wańości: ....,....,d,.,..... tytuł prawny: .......,..)f.

2, Mieszkanie o powierzcl-rni: Jl j§-,,,D§i:... m2, o waftości: ...,,Y,,..,.,.. tytuł prawny, ..,.,,,{

3.Gospodarstwo rolne:

rodza.j gospodarstwa, .fVlfi. ,,D.t§.Y,(=Ś.Y......,,. powierzclrnia: .......,...,...,,l1

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

. ,.{,

4, Inlre nieruclromości :

polvierzchnia: .,.,..,,..,f! iE §§fi}!ł:t

tytuł prawny: ..........,....,.,.....,..,...,.,X

III

Posiadanr udziały w spółkach harrdlowyclr - nalezy podać liczbę i en-riterrta udziałów: ł,§.-D,?.]_Y.(śY.

rrclziały te starrowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce: ................ry.:.ę..9*r.Y.fi.I.

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

IV.

Posiadanr akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ......Nj,ę,.,Wr.Vge,Y,,.

akcje te stanowią pakiet większy niZ l}Yoakcji w spółce: ..,ł/.{Ę...łPn.*Y...

Ztegotytułu 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
związków lub od komunalrrej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegŃo zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ł,/§.,oirIY.|,?.Y

.K..

,V



VL

l,Prowadzę działalność gospodarcząŻ (należy podać formę prawną i przedrniot działalnoś $:,k'.it...j?.P.J-

- osobiście .,,.,..,.....,..,.Ą:i6.jxi[

- wspolnie z irrnymi osobarrri ...,......,ful.Ę.}r.:f

Z tego tyttlłu osiągnąłem(ęłan) w roku r-lbiegłym przyclrod i dochod w wysokości: ,....,.,........,Ż§-,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać forrnę prawną i przedmiot działalności): .........,,. ,./t;lf;,.,*ił;i. .

- wspohrie z inlrynri osobarni .,.ł",i.r....-Dg:r,.,,.,..

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

VII.

1.W społkach handlowyclr (nazwa, siedziba społki): ...,..,,....,.,,/.\ł ,'.€.,ł.U,T,.,,...,

- jestenr człorlkien zarządu (od kiedy): .N..lE,."|Słli,:..,.,.,.,

- jestenl członkienr rady nadzorczej (od kiedy): ,..,.^,]l.Ę..D§*i..,.,...

- jestenr człorrkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .,.,.,..,.,.... ..I:l.iE,..DCł.

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

2. W społdzielniaclr: .,,..,,,.iliĘ..,}(j[.

- jestem członkienr zarządu (od kiedy): .,...,.,...,.,..fu.l.r.,.}.OT:.

- jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,.,......,.....^i ,!E,.3.:;n,

- jestem członkienr komisii rewizyjrre.i (od kiecly): .,.............,Ął.i.Ę.,,,Q_U..I

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

3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: .^1.1E....aOr.

- jestenr człoŃiem zarządu(od kiedy): ,,..... ...fu.l.§...,.ł.C,:-

- jestem człorrkiem racly rradzorczej (od kiedy): /V,łF,,.,,.łgŹ:

- jestenr człorrkiem korrrisji rewizyjnej (ocl kiedy): ......,....ł.lF-,,,,Jffi

,{..

-r
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości: , .., . r_



VIII.

Inne doclrody osiągane z ty,trrłu zatrr,rdnienia lrrb innej działalności zarobkowej lub ząięc, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułu:

. fię,€"ł.,",D. . . *. .. T.Y,I ....ś$iRŁ/,łn* ,!.Ę,N.ł,,4,...,fu,,,*R.S_.n.,.N..Y,§ .i.E ,.....:.,.l.S.Q.{.§.i€3;,

§4 D EF,6*ł p,|,l,:t.....t:,t..,,Ąi.:.,1i§.-.,8y.,§ś :1.ł,,l,.,.,.:,..,..5,,,38.h.,.§,.,l... łi_....,,.. ..,

. , r, Ury, J)|i§i... . s.cct]: fr,.L.N.t. :.....,..l.ła ,.:.. .i........

IX.

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

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

X,

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

frnłp
/

. N,t E.,,...O:(X,Y,9.Ł|t. .,

. N i.e ....D.{{3.ś.Z.Y.,



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

fr:rł ry, y$. 8ęłv
/ ipodpis)

I Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy ctzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

rffir

c{-"ł a "..&.. !.4.,.Q.ż. l 6 "
/{rn ie.ńcorvość, data),


