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Uwaga:
1,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, stararrnego i zupełnego wypełnienia

\<ażdej zrubryk.
ZJeżęlt poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na7eĘ wpisać ,,nie dotyczy".

3.Osolra składająca oświadczenię obowiązana jest określić przynależ;nośc poszczegóInych składników

rnajątkowych, clochoclów i zobowiązań clo rnajątku odrębnego i rnajątku objętego małżeńską wspólnością

nrajątkową.

4.Oświadczónie majątkowe doty&y majątku w kraju i za granicą,

5 " Oświadczenie rnaj ątkowe obejmuj e równiez wierzytelno ści pieniężne.

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

J a, niżej podpi sany(a),

urodzony(a) lł. /gas 2.

....,. r !.Ęf , N N ) K rc ą 4. &.ę.(....?.?.a ta*ś.*...i.... at.ęźl"""",f """ "
(miejsce zatrucl11iellia, stanowisko lulr tirnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalriości gospoclarczej przez osoby pełniące furrkcje prrbliczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.1584, ze

zm.) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnyrn (Dz. U. z2016r.poz.446,zezm.)
zgoclnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchoclzącę w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej :

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgramadzone w walucie polskiej:

śroclki pieniążne zgromadzonę w walucie obcej:
i
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- papiery witt-tościo\v9: '

na kwote
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2" Mieszkanie o powierzclmi: ,.. 1n2, o wartości; tytuł prawny: ....,....,....
l

3.Gospodarstwo rolne: ru,i 11,;l t; ćJ 9

rodzaj gospodarstwa:,.,"..""".

rcdzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułrr osiągrrąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrn przychócl i doclróc1 w wysokości: ............

l

4, Irrne nieruclrourości:,n l { ł}::r y ( ł y
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III.
Posiadam udziały w spółkach lrarrcilowyclr - rralezy podać ltczbę i ernitenta udziałów: .".ł"/.::Ź".:X:.l,Y,.{.Ś.y,

udziały te starrowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce.,

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

IV.

Posiaclarrr akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i ernitenta akcji: .."..łl.';...:§:..:.|.:.;.......,

akcje te stanowią pakiet większy nż 10o/o akcji w spółce:

,i

Ztego tlułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyn clochód w wysokości: ...,........

V.

Nabyłem(am) (nabył rnój małzonek, z wyłączeniern mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, kornunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu _ należy podaó opis mienia i datę nabycia,od kogo: .HtĘ.P:i.Y.eY

VI.

i,Prowaclzę działalność gospoclarcz ą2 (naleZy poclaó formę prawną i przeclmiot działalności;:.,,:Y.li^..,.7 ].-Y -* :

- osobiście

- wspólrrie z irrnyni osobanri

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i doclród w wysolcości:

'cat-



2, Zatządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

clziałalnośct (należy poclać formę prawną i przedmiot działalrrości): ",,.,"."., ł,'"'.".,'}..:"Y..{r].i:...,..."..

, wspólnie z innyrrri osobanri

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

VII" ó

i.W społkaclr hardlowycl"r (rrazwa, siedziba spółki); .,....,.".....'"."".".,.,":.."l.,1":.;.:","..",.....,..

- jestern członkienr zarząrlu (oc1 kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (oc1 kiedy):

- jestern człorrkienr kornisji rewizyjnej (od kiectry) : ""..".".,,.".",

Z tego iy,tułu osiągnąłern(ęłan) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .".,.."..,..

- jestern członkiem rady nadzorcr"i3 (od kiedy):

- jestenr członkietrr konisji rewizyjrrej (od kiecly):

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: .......,.,...

3. W Iundacjaclr prowadzących clziałalność gospodarczą: ......",.ł}":,;...#;;i".Y.l,"{,ł

- jestenr człorrkiern zarządu (ocl kiedy):

- jestern członkienr rady nadzorczej (ocl kiedy):

- jesterrr członkiern kornisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego ty,tułu ośiągrrąłerrr(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

........./.".,....,

VIII"

Irrrre dochody osiągane z tytr-rłu zatruclnienia lub innej clziałalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwarryclr z każdego ty,tułu:
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Ix.

Składniki nrienia ruclronrego o wartości powyzej 10 000 złotych (uu przypadku pojazdów

meclranicznych rralezy podać markę, rnodęl i rok produkcji):

,§4 ł*ó *{O3 §ł§"lł.ł;i::.:1.t'..,...Y,*:i.s, a,:l,t.{!,ł*.,..§r,ę,r,.ł:.y:§..;l",.-...ii:l:,.,.:1a}.,)..:,^:$i,.....{":.}".ł,

X.

Zobowiązania pienięznę o wafiości powyzej 10 000 złotyclr, w tym zaciągrtięte kredyty i pożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakirn wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

J
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Powyższe oświadczerrie skłac]arrr świadonry(a), tż na poclstawie art. 233 § 1 l(odeksu karnego za

podar'ie llieprawdy 1ub zatrljerrie pralvdy grozi kala pozbawienia wolności.

/,lfSĄ ,Ął-o8."ąól8 R-
""""i;;;j;;;7;j;;;;;;;' "''

l Niewłaściwę sklęślić"
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolrrictwie w zakresie proclukcji roślirrrrej i zwierzęcej w formie i zalaesie

gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie dotyczy raó nadzorczyclr spółdzielrri rrrieszkaniowyclr.
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