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Urvaga:
0.0soba składająca oświadczenie obowiązarla jest do zgodnego z prawdą, staran|lego i zrrpełnego wypełniellia

każdej z rubryk,
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisać ..nie dotyczy",
3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynalezność poszczególnych składnikow

ma.jątkowych, dochodow i zobowiązań do majątkrr odrębnego i majątkLl objętego małżeńską wspólnością
nlajątkową.

4.Oświadczenie rnajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczen ie niaj ątkowe obej mu j e równ iez wierzytel ności pierl ięźne.
6.W części A clświadczellia zawarte są itlformacje jawrle, w części B zaś informac.ie niejawrle dotyczące adresu

zalnieszkania składającego oświadczetlie oraz lnie_jsca połozerria nieruchonrości.

CZĘSC A
n\

Ja,niżejpodpisany(a),,k.,,l.g,n...'.'M.ig.g?'g,?.|'9,y'''.'..l,4..Y.,..:.."-'b...,..'',..'...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a ),ł.L,?,ł,,.ł..?,,I l, .,..,.... ry....U.nęl.ej,ę

*ł *,..)Łę.auq.u,.,,...

. .,J.,:t,' ł. t. y.t.{ * ł.,*ł. r 
5 

. 
- i Dr u5 u łł.ł t .cłlł. a.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prówadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz, 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I3r. poz. 594 zę zm.
zgodnie z art. ż4h tej ustawy @siaaarn wengaąee u

-nmjątłrc,*ej-łul stanow ią cej m ój m aj ą tek o d rę b ny :

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

,...§ł. ;. §.?,r,,,. cł..., z !:.

- środki pienięzr-re zgromadzone w walucie obcej:

- papiery waftościowe:



iI. , t

i. Dom o powierzcirni: .ł.§.. !-:.!.7:.'.7.....m2 o wartości: ... tytuł plawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ,.*.i.,.U,... ..,, ill2, o wańości: ł!.?,.P:,ęP..rhytułprawny: .ł.l*łłl.ęłQ{;!ł{,. -

:\? ,Łuł,r,ł : €
t

3.Gospodarstwo roine:

rodza.i gospodarst *u, L!,.(,..r}.:fu.Vi.1 powierzclrnia: ....,.......

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarrr) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ....,.....,.

iILłl
Posiadam udziały w spółkach handlowycI^l - należy podać liczbę i emiterrta udziałów: ł?.:,.?...d|.ę|.X.t.?.j,..

ildziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow w społce:

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

T\/

posiadam akcje w społkach hancllowych - nalezy poclać liczbę i emitenta akcji: .|: : .C{.Y.!.l.r.i :S

akcjetestanowiąpakietwiększyniżI0ońakcjiwspółce:

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

V.

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

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, którerpoldlegało zbyciu w drodze

prr.iurgu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....{,V,ę..ę!.,W.L?1. .,



VT

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZypodać folmę prawną i przedmiot działalnoś cl|:,fl,.ł.€,.d.'.ęł7"ry

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłynr przyclrod i dochód w wysokości:

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości (nalezy podać fornrę prawną i przedmiot działalnoś ci): ....{..ił...,Jł.T4,r.ł4

- wspóhrie z innymi osobanri

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

VIi.

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃięm komisji rewizyjnej (od kiedy) :

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

2. W spółdzielniac]r: ....,.....0.'..ł........C.r.T.:,{:.i,Y....,,..,....,.."""J"",f"
-jestem czionkienr zarządu (od kiedy):

- jestenl członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-"iestenr członkien konlis.ii rewizyjne.i (od kiedy): ,,......:.,,.,..,.

Z tego tytr-rłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...,...,..,.,

ńł r! (.tt_: ( t(. ł)rr1 cr, ,,,.1 _!t, C 1*1'. '-'
j. W fiIndacjach prowadzących działalnośc gospodarczą, (q):.v.rł*.17"....lł...1,o...l ."lł.,*...?i*/łł,..,ił

cl.. ,.-l, N,1 yie '

- j estem człorrki em zarządu (od kiedy) : .(,. ].1..Y.],.,i.i.{l.,,,,,,,,...:.....,

- jestem członkiem rady rradzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłyrrr doclród w wysokości: .fr:.(...Y.?;.':.{j.:!*,i:i.ł.r

r i ę,,ś! ułJ9::.S,,,..,,.



VlIi.

Inne doclrody osiągane z ty,tułu zatlrrdnienia lub irurej działalności zarobkowej lub za.lęc, z podaniem

kwot uzyskiwarrych z każdego tytułu:i 
tu.,,..},,-Ż.*.ł,nłłn.. *....a....,Ujr:e.cl,ł.łt ,,.Mies§,k,.u:l. .,=...,..J.!.,.,?.4.,,Y,.!,,,ł.(..,.........4 a. j,,

..,*;.,...,,.y.li,u

IX.

Składniki mienia ruchomego o waftości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdow

mechaniczt-tyclr naiezy podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

Yl tŁ du}u ,l u-.J - ,t



PovłyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(1), iz na podstawie art. 233 § i Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

}{v*, dn }3ą.źęt[
(mie.jscowość, data)

I Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rotnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


