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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej zrubryk.
Z.Jężeliposzczególne rubryki ńe znajdrąą w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,iie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenię obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza grańcą,
5. O świadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamięszkańa składającego oświadcz eńę oraz miej sca położenia nięruchomości.

Ia,ńżej podpisany(a), óo.r'e

urodzony(a) . e.3,. Q. !!., 1.9 6 9. n... .. . w .. .., .... .... §. !. ł'*jP..ę,ęh.

o ograniczeniu prowadzenia
z2006r. Nr 216, poz.1584, ze
U. z 2016r.poz. 446, ze zm.)

sl<ł.ad małzeńskiej wspólności

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

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:



- papiery wartościowe:

(Q *, . . r.ęg. *s .k. : ..r. . R . . § *ł śx. .?ęlłxń

na kwotę 4oooo

il,A,?
1" Dom o powierzchni: ....."......"1{.."...,",.....r,2 o wartośc ,: "#.6,Q.Q.W.Zr{rłprawny: .,.Xłr*,Słl.*::Ć..

2. Mieszkanie o powierzchni: ..........,..,3. .?. 
^',o 

wartości: .:?.?.:.ąffioru*nv, ...kh§.r§.*Ź

3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ...,......... ........rt/ę d-at{€€q . "l"l

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ......."..".

4, Inne nieruchomości:

a)

powierzchnia: n)'e

o wartości:



III"
Posiadam udziaływ spółkach handlowych- należypodać triczbę i emitenta udziałów: "..."r.:.:.::,.":.;:"."',..\''",'

vdziały te stanowią pakiet większy niż I}Yo udzińow w spółce.,

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

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych_ należypodać liczbęi emitenta akcji: ..,.:'.;. .,,,.....',!:,.i..,/.:|.'..'..ł|....

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: .,.......

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mŃżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiryków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetatga-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.. ", 2 !,',*,.,.....,...,."ie.ł.ź ś.ę a...,"""r""""n

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

vI.

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

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZy podać fo.-ę prawną i przedmiot działalności):..l:;.i;..", .(!,.'., '!



2. Zatządzam działa|nośctą gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .""...."."1.'...t,,....i..'.ii-:l7.._,.s;.i.1.{ ,{
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

VII.
llt^

1.W spółkach handlowych(tazwa. siedziba spółki): .........r.!Ś,....?.?,t/Ś?.Ś1"ć *ł
- jestern członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ... "....-{.

Ztega tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3, W fundacjach prowadzącychdziŃa|nośc gospodarczą: ....".",",j;..;." .,..:,*f.i::.:..:,:..-.,..;n.

- jestem członkiem zarząda (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIil.

Inne dochody osiągane z tybała zatrudnienia lub innĄ dzińalności

kwot uzyskiwanych z każdego tyfułu:

zarobkowej lub zajęć, z podaniem

źa,ćrładnlbnl+ &i.adeL ?ona,ą.§.p:G



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prą,padku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

...........#I. ha..ń ńd.,.....ę*. A ęł 1. .ł. n *x,.. ( ń.a,!.ł...,ł.

x.

Zobowiązartia pienięzne o wartości powyzej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej
wysokości):

§



Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karrrego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kar a pozbawienia wolności.
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l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wlwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakręsię
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


