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(_Jwaga:

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z prawdą, staralrnego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk,

2.Jeż,ę|i poszczególne lubryki rrie znajdrr_lą w konkretny,lll przyJlaclku zast()sowittria, tralezy rvpisac .,nie ciotyczy".

3.()soba skłaclająca oświadczenit: obowiązana "jest określic przynalt:znośc pclszczególnych skłaclników

rna.jątkowyclr, clochodow i zobclwiązari clo nra.jątku tlcirębnego i majątku objętego tnałzeIiską wspolnoŚcią

nra;ątkową.

4.Oświaclczenie rnajątkowe dotyczy najątku lv kraju i za granicą.

5, Oświaciczenie rrrajątkowe obejrnuje równiez wierzl,telllclści pieniężne"

ó.W częścl A oślł,iadczetria zawarte są infonłracje jawtre, w części B zaś infbrrtlacje rriejawne dotyczące adresu

zalrrieszkania skłaclającego oświadozetrie oraz rniejsca połozenia nieruclrotrrclści.

CZESC A
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(rlicjsce zatntdnierlilt. slanowisko lub lunkoja)

po zapozllaniu się z przepisanli ustawy z dnla 21 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia

clziałalnościgclspodarczejprzezosobypełniącetunkcjepubliczne(Dz, I"J. zż006r.Nr216,poz,1584,zę
zm,) oruz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o satnorządzie grninn5.łn (Dz, U. z ż016r, poz^ 446, ze zm,)

zgcldnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓlnoŚci

rnajątkowej-
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środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej: }.ńą fu..,ł../ "".
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- papiery warlościowe:
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\l

iĄ

tI. lśA nl 4 C^ l'
1. Dom tr powierzcr,ni, .,{5,9 ,"6"|". m2 o wafios.i, {§9,,P?..{. ,nu' prawny: . ł.ił::P:].:.....

4" Innę nieruchomości: l ,a _ ,
pclwierzchn,,, ,,Ó,Xl}Ł,, " * ł\^ §4** 

t*p,d*v*1 łou 
łtr, '^!

o *u,.o*., ,,OÓ_, o*.'fiŁ
\

a
tyuł prawny: ....., iJ.UODU.ęI.ę,

ffi

3, Gospclclarsttvo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ".,."

powierzchnia:



III. i [_ i

Posiadam udziaływ społkaclr hancllowyc h - na|eżypodaó liczbę i emitenta uclziałów: iłir. |'n*ł*r
l

uclziały te stanol.vit1 pakiet większy rliż lOońuclziałow lv spółce., . . . , l,LL.ą 'JbŁ.+,h. .|\

Ztegr>ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym clochócl w wysokości: ."W:U.*..",.:ł.Ń,l,sl.X.*r,"I

lV. ll
posiaclam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..^|.ti,e. " {)P.ł.*d.*,ą,,

!

.i !,

akcje te stanowią pakiet większy niż :Oońakcji w spółce: .."..,..tl,tg.., ĘI!\'*\

: i . 't ^t
1, tegt,ltytułu osiilgnąłerrr(ęłanl) ,rł rt;ku ubiegłyrrr iloch(ld r,v wysoktlsci: ltl,ę,,...tJP\"1

V"

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

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terltorialnego, ich

zrviązków, komunalnej osoby prawnej lub związku rnetropolitalnego następujące mienie, które

pocllcgało zbyciu w clrodze przetargu , nalez1, 1lodać opis nlienia i clatę nabycia, od kogo:

VI.

1.prowadzę działalność gospodarcz ą2 (nalezypodać fbrmę prawną i przedmiot działalnoŚci;:,LL.!,Ł.

-osobiście ,,,,,..[Ń_". .*rhaą .

- wspolnie z innymi osobami . ,\Ńę, d"h tą
\\

Z.tegotyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoś.i, .iŃŁ., eĘą

$.



Z tegtltytułu tlsiągnąłem(ęłam) rł, roku ubiegłym dochod w wysokości: . l"r,U p,, &t\*1

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokoś"i, ",....ib!,g 
'idł.?1. 

...,. .

jestenr członkięnl ,z,arządu (o<1 kiecly):

3, W funclacjach prowa<lzących clziałalność gospoclarczą: {rLL

- jesten członkiem zarzą<lu(od kiedy): .,,.....ł,r,!.r.., ft}h
,,_|_|l

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,..l,,*,.Ę.....,.,

- jestern członkieln komisii rewizyjnej (od kiędy): ,'rt,i.Ł,,,.,.. .

'1, tegtl tytułu tlsiągrrąłenl(ęłarn): r.l, rtlku ubiegłi"rn clocliod rv rvy,sokclści:

zarobko,uve.j lub zajec, z podaniern

VIII.

*ą*y* d; U^:,Jwo,, JCl8 l

ż" l,arządzan działalnością

działalności (nalezy podać

- wspólnie z irrnyni osobami .....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

- jestem człottkiem rady naclzo rczej3 (ocl kiecty): ,LUi
l, t

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (ocl kiecly): ,,......,.{r!,i..Ł,....,.

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

gclspclclarczą lub jestem przedstawi:].l.-,,. pełtlomtlcrlikiem takiej

ę prawną i przeclnriot działalnościl: .,,|.r*L,9. L. i}tÓ\.*.Tj.,...,..,,,,.,

VIl"

1.W spółkach handlorvyclr (Irazwa, siedziba sptlłki): ...,,..

- jestem członkiem z,arz,ąclu(ocl kiecly): ..,,.,,.,".lU.I.* . . 0

- jestern człorrkiellr rady nadzorczej (o<1kiecly): ., t §Ł:,,

\



Ix.

Składniki mietlia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podać nrarkę, rnodel i rok produkcji);

l$* , hqń,C.*l*
\
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Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

waruŃi, na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

wysokości):



Powlzsze oświadczenie składam świadomy( a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprar.r,dy 1ub zatajerrie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ilu^ra,., "..3Q,,p.,;,,,hLl
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{ rnielsc,,wośc. <lata)

'lflgy* fud-ą
tpt,dpls l l

l Niewłaściwe skeślic,
2 Nie dotyczy działalności w}.twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakęsię
gospodarstwa rodzinnego,
] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni rrrieszkaniowych.


