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Uwaga:
1"Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej zrubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnynr przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".

3.Osoba składająca oświaclczenię obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

rnajątkowych, dochoclów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeriską wspólnością

majątkową.

4,Oświadczenie rnajątkowe dotycz} majątku w kraju i za granicą.

5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności pienięzne,

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

zamięszkania składającego oświadczęnie oraz rrriejsca połoźenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżejpodpisany(a), lPłWM.*..,..X*.*1,1,tl.".,...,.,.*.e ,....QUu.l.e.lłź.k.ą/ ) l (ilrliona i nazrvisko o,az naz*isdo loclowe)

lVl*,,,?*ł.Q K&. r.... d7 reł./* ł
,""",)","""

(tr-riejsce zatluclrlierria, stanowisko lub f'unkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 2I sierpnia 199"/r. o ograniczeniu prowadzęnia

działalriości gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz,U. z2006r. Nr 216, poz, 1584, ze
zm.) onz ustawy złJnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmirrnym (Dz. U. z2016r.poz.446,zezm.)
zgocinie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej l

. ..i!q,r.v.
(rl i e.jśco rvolść)

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromadzotew

środki pienięzrre zgromadzonę w walucie obcej:

t

,



- papiery warlościowe:

II"
1, Dorn o powierzclmi: .IL*Y, *4q.ln2 o wartości: ,....."... tltuł prawny: ".......".....

9.1.rpl"'c'

3. Gospodarstwo roltre:
n, ,.''' I

rcdzajgospodarstwa: ..,.|l&ę,.,...,."\4Ptk|kr] .".....,..::::'.:-).

:-
o wartości: .,,..,........."^.r:1:.
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rodzaj zabudowy: . /i . ... ..:..........,......

"\* --_,

tluł prawny:

Ztego tfułu osiągrrąłern(ęłarn) w loku ubiegłyrrr przyclród i dochód w wysokości: ......,,,...

4. Itrne nieruclronrośct:

powierzchr lia:,..,, Lr.V.i{,....."

o waftości:
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ilI"
Posiadarn udziaŁy w spółkach lrandlowych_ należy podaó |tczbę i emitenta udziałów: ,..."..

udzińy te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce;

Z tego tytułu osiągrrąłern(ęłarrr) w roku ubiegłyrrr doclród w wysokości: lt ł,łrę

IV.

Posiadarn akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji: "....".:-

akcje te star"rowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

,i

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn doclrod w wysokości:

V.

Nabyłern(arn) (nabył rnój nrałzonek, z wyłączeniern mienia przyna\eżnego do jego majątku odrębnego)
oc1 Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terylorialnego, ich
zwięków, komunalnej osoby prawnej lub zwtązku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą2 (na|eZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):....,,...,........

- osobiście ,..!!ĄŁ.. .,,

- wspólrrie z irrnyni osobanri

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i doclród w wysokości:

łłf.{,4u7



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .",.".........".

- osobiście

- wspólnie z innymi osoban,ii .........,,..,..-

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

Vil.
i ^W społkacir irandlowyclr (rrazwa, siedziba spółki): ,...."."...**rS ...,.,Ul"

- jestern członkiern zarządu (od kiedy): ...,..,...,.;

-jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy) : ,,...,......... ., . ," /.

Z tego tlrrłu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrrr docliód w wysokości:

- jestern członlcienr zarządu (od kiedy): .......,..:
ł

- jestern członkienr rady nadzorczej' (od kiedy):

- jestern członkienr korrrisji rewizyjrrej (od kiecly);

Ztego tlułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrrr doclród w wysokości: ..

- jestem członkienr zarządu (od kiedy):

- jesterrr człorrkiem rady nadzorczej (ocl kiedy):

- jestem członkiern kornisji rewizyjnej (od kiedy): . ,. .,.., ..--)
Z tego tytułu osiągrrąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

WII"

Itrne doclrody clsiągarre z tylułu zatrudtrienia lub irrr'ej działalrrości zarobkowej lub zĄQc, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z I<ażdego ty,tułu :

."Lirł.ł4ałi-Ęwt"*.r.cl*^@....."Z,&_.....4,łv-af,......,,.rr....!].r.|ł.h."t....:..73..ł.u.t,7,|.1..*.l..b.,.w.tf,ę,.
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.ei* .dą*y..

2, W spółdzielrriach: ..,..ĄALt,... *fuUl

3" W f-undacjach prow adzącychclziałalność gospodarczą: ",nńę"".



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000

meclranicznych nalezy podaó markę, model i rok produkcji):

złotyń (w przypadku pojazdów
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Zobowiązania pionięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredy'ty ipożyczkt oraz

warunki, na jakiclr zostały udzieloire (wobec kogo, w zwtązku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokgści),. l l :
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Powyzsze oświadczenie składarrr śrviadony(a), iż na podstawie art. 233 § 1 I(odeksu karnego za
po<1ar-rie trieprarvdy 1ub zaterjerrie prar,vdy grozi kara pozbar,vienia lvolności.

Vvo* 3h,Cłł9łl
(nrłeJscowósc, data)

l Nięwlaścirvę sklęślić"
2 Nie dotyczy działalności wyt\.vorczej w rolnictwie lv zakresie proclukcji roślirurej tzwierzęcej w fornrie i zakresię
gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdziehri rrrieszkaniowyclr"


