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Uwaga:
1,Osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z prawclą, starannego i zrrpełnego wypełnienia

każdej zrubryk,
2.Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy".

3,Osoba skłaclająca oświaclczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników

rnajątkowyclr, dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeriską wspólnością

rrrajątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotycż} rnajątku w kraju iza granicą.

5 . Oświadczenie rnaj ątkowe obej rnuj e równiez wierzlelności pierriężne.

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

zanrieszkania składającego oświadczenię oraz miejsca położerria nieruclromości,
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(rrriejsce zatluchliellia, stanowisko luir t'unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenta
działalrrości gcrspoclarc zej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584, ze

ztn.) oraz ustawy zdnia 8 marca i990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2016r.poz.446,zezm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ł.e+gsiadam ll,cbedzą ści

§€+ątko$.dJł}b stanowi ącej mój m aj ątek o drębny :

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

.}_( iĘ" ._D,f,T,)tCŁY

śroclki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej:
i

,-T,>f,d-



Ąllę...Qc[_\śś.y

- papiery wafiościorve: l
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rTa kwotę

tytuł prawny, .,,,,ł1

3.Gospodarstr,vcl rolne: N lŁ '1ą.łt i,rY

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

rodzaj zabudowy: ,....!:...,,....,.

Z tego ty,trrłu osiągrrąłerrr(ęłarn) w roku ubiegłym przyclród i doclióc1 w wysokości: "...........

",",X," "",:,

4. Inne rlieruchonrości: \l lĘ ę- ,|-";i;];i'
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"

I'osiadanr rrclziały w spółkacir handlowycl,i - nalezy pociać liczbę i emitenta udziałów: .'§l.iĘ..-.hl:ii'i:{

uclziały te stanowią pakiet większy ntż l}ońudziałów w spółce., ,.§ .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłairr) w roku rrbiegłym cloclród w wysokości: .,"...,..X.'.

IV.

Posiaclanr akcje w spółkaclr lrandlowych_ należypoclaó liczbęi emitenta akcji: ,.fu, 
j,Ę."".}-:,].]lid,:{..,....

.Ą..

ly'Y
.,".,,",.",1,1",akcje te stanowią pakiet większy ntż I0%o akcji w spółce:

-i X.
Z tego ty,tułu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłyirr clochóci w wysokości: .".,,"...,,........ k...,..

V"

Nabyłern(arn) (nabył mój rnałżonek, z wyłączenienr mienia przynależnego clo jego majątku odrębnego)
ocl Skarbu Pa/istwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jedrrostek samorządu terytorialnego, iclr
związkow, kornunalrrej osoby prawnej lub związku metropolitairrego następujące mienie, które
pocllegało zbyciu w drodzę przetargu - należy podać opis rnieiria i clatę nabycia, od kogo:

. . . .&.? ,'j},}rt-'.j l. ..
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VI.

1.Prowaclzę działalność gospoclarcz ą2 (nalezypoclać fbrrnę prawną i przedrrriot działalnoścl;:.,Ł.i.fi.,,iil'&JY

,"/
,,\

- wspólrrie z itrtryrni osobami "...............,:*........,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i docliód w wysokości: ............ .,."..{..

"X.

X.
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ż" Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (rra}ezy podac formę prawną i przeclrniot clziałalrrości): .,....."..ń" € ,i]#r:i* Y
}-- osobiście
\ _,r

- wspóinie z irrnynri osobami .,...........#."

Z tego tlułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .X".

Vil.
i.W społkaclr liarrdlowych (rrazwa, sicdziba spółki): ..,......."...."lri§:,.IXT_3Ś,J.Y

- iestem człorrkienr zarządu (od kiecly): .,.....".,*:

- jestern członkienr rady nadzorczej (octr kiedy): .,........."."Y.

- jestern człorrkierrr kornisji rewizyjnej (od kiertry) : "...,,....,..." ....,,...,k'

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłarrr) w roku ubiegłyrn clochód w wysokości: ..,....,.... X

- jestem człorikierrr racly nadzo ,"r"i3 (ocl kiedy): .".....".""..,....k

- jestenr członkielrr koirrisji rewiz,vjncj (od kiedy): "..........."...".ł:,

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

3. W Iunclacjaclr prow adzącycbclziałalność gospodarczą: ...........':!":fi...

- jestem człorikięnr zaruącltt(ocl kiedy): Ł".".,"...,..

- jesterrr człorrkiem lady rradzorczej (ocl kiedy): .)r,
- jestern członkiern komisji rewizyjrrej (od kiedy): ,...,....,.....ł

Ztego tytułu ośiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochócl w wysokości: ..........,.,..X.
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Inne dochody osiągarre z tytrrłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

@ur..u\\.D.u.§3,
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Ix.

Składniki mienia ruclromego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

męchanicznych rralezy podaó markę, model i rok produkcji):

,M|§_ Jffi:J Cł._J.

X.

Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotyń, w tym zaciągntęte kredyty ipożyczki orae

warunki, na jakiclr zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
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Por,vyzsze oświadczęrrie składarrr śrviadomy(a), tż rra podstawie alt. 233 § 1 l(odeksu karnego za
podanie rlieprarł,dy 1ub zatajenic pralr,,dy grozi kara pozbawienia,uvolności.

N.Y§&,"(r€ "a.k.l8o
(miejŚcowość, clata)

(/rlą,l"clą ra*?ęrub
."..."....{.l."..

V (podpis)

l Nięlvlaścirvę skr eślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie r,v zalaesie prodl.rkcji roślinriej i zwierzęcej w formię i zakręsie
gospodarstwa rodzinnego.
] Nie dotyczy rad nadzoręzyclr spółdzielni rrrieszkaniowyclt"


