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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczerlie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staralrnego izupehego wypełnienia

każde1 z rubryk.
ż,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac..nie dołczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność 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, Oświ adczen i e maj ątkowe obej rnuje równ ież wierzytel ności pien iężne,
6.W części A oświadczenia zawarte są inlormacje jawne, w części B zaś irrformacje niejawne dotyczące adresu

zanrieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca połozenia rrieruchomości.
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l rnliejsce zatrudnienia, stanolvisko lub funkc.ia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia T, sierpnia |997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2a0&. Nr 216, poz. |584 ze
zm.) oraz ustawy z dnta 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l3r. poz,594 ze zm,
zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątl<owej lub l

L Zasoby pierrięzne
- środki pienięzne zgromadzone w waiucie polskiej:

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

. lłr,lŁlz-, : ...{Lt.L.(,.,..,,

- papiery war,tościowe:

\
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t1.

i. Dom o powierzchni: ,1^ł(, .CtĄn.1..m2 o wartości: ... tytuł prawny:
I

2. Mieszkanie o powierzclrni: G.,Q,.?5. . ..,.fl12, o wańości: lW.,.{.P7,'{rvruł prawny , ,aŁ,L..U*łŁ..a.ne.lu7

3,Gospodarstwo rolne:

rodza.i gospodarst*u, .Mł(. rrt"ląąą powierzclrnia:,..,,.....,.
ll

o wartości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w

IIL
Posiadam udziały w spółkaclr handlowych - nalezy podać liczbę i enritenta udziałow: .łU.tt'......CńĘCe v

rrclziały te stanowią pakiet większy niż iOońudziałow w spółce: /
+-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: *ł:<:1....,,

IV.

Posiadam akcje w społkach lrancllowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ,!t/ł'.€.,...ńCdE,Ceq,.....
//

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w społce: ,ż/
,f"

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym doclrod w wysokości: .,.,...,...,. . ......{'**- ...,

V.

Nabyłem(arrr) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriainego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,.które podlegńo zbyciu w drodze

prr.turgu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..!t^L.ę.-.-...dŃ4zt1,4lI

-{p

4. Irrne nieruclromości :



VI.

1 .Prowadzę działa]rrość gospodarcz ą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.ltł,l(... Ą*V

- osobiście

- wspóIrrie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegłynr przyclrod i cloclrod w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (rralezy podać fornrę prawną i przedmiot działalności): .....,itł,l Z...,..,ęłłs,k4.Utl,t,l
- osobiście

- wspólnie z innyrri osobami

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

VII.

i,W spółkach harrdlowych (nazwa, siedziba społki): aie
-jestenr członkiem zarządtl (od kiedy): .,

-jestenl członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

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

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

jestem

-.iestem członkiem zarządtt (od kiedy): :}.
,/

- jesterrr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....,......,,..F;
(

- jestenr członkienr konrisii rewizyjne.j (od kiedy): .I"___

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



VlIL

Inrre doclrody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwarrych z każdego tl,tułu :

O*Y Wrtr.^', Wrl?y: ', ,{U**y hlillęk*..,..1.,-lĄ.rł9

l": . ...."{ vYl f . .. _ _'. ĆY.., l).q 1.,. 8.Q.. ł"....-lI

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złotych

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągntęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniefr, w jakiej
wysokości):'ii*Ą,ł ....aw.....-lnbrł:,,....l1.1,tlę.słł,,o-L{4ą,,,,,..i,. .,..b,.a^y., ?**c ffii.,,a..ł,_l...xĘa"r,...,/|

YTł



PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.. $Jv.o*-... Zb.,ak. 
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(liliejscorvość, data)
M*,tfOnisl I

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


