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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest <1o zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kaźdej z rubryk,

2.JeżęIiposzczególne rubryki nie znajdują w korrkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy""

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośc poszczególnych składników

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

majątkową,

4,Oświadczenie majątkowe dotydzy rnajątku w kraju i za granicą.

5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równięż wierzytelności pieniężne,

6.W części A oświadczeniazawarte są infonnacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca połoźenia nieruchomości,

CZĘSC A

J a, nizej podpisany(a),
(inliona i nazlvisko oraz trazwisko roclowe)

urodzony(a) .... .4,ł,.Q ł.,, l9. ).. ł.. a,,,... * ..,..,{!.,{D i L

}r.t r.16,. O or:.. ?,c..Ę3.tu,.. sl.,N5n:.! ki{^c.l.,y,,Ł
(miejsce zatruchrietria, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 2l sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia

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

zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2016r. poz. 446, ze zm.)

zgodrrie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że Besi śei

nąejątk€.#ejł$ stanowi ącej rnój m aj ątek o drębny :

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

środki pienięzrre zgromadzonę w walucie obcej:
r

(-
/l



ut
- papiery wańościorve: I

qI

il"

na kwotę

1, Dorn o powierzclrni: .h.l.," SalXVią." ..m2 o wartości: ,,. tluł prawny:
\\$

2. Mieszkanie o powierzclrni: N*. S!\IIJ",,. 1n2, o warlości: tytuł plawny: ....,....,....

3 . Go spod;irstr,vcl roltre :

rodzaj gospoclarst*a, ....(§.\ $ltXu.l"§§

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągrląłein(ęłarn) w roku ubiegłyrrr przychocl i docliód w wysokości: .(-\.r:i,...8łtX{
§U

i

4. Inrre rrieruchonrości:

o warlości:

A



III.
Posiadarn rrdziały w spółkaclr lrarrdloi,vych - nalezy podać liczbę i emiterrta udziałów: .||:i!.".ilJ.}15 .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce.,

Z tego tytułu osiągrrąłern(ęłam) w roku ubiegłyrrr docliód w wysokości:

.si,.Ł"."§,§.ltq

IV.

Posiaclarn akcje w społkaclr lrandlowyclr - nalezy podać liczbęi emitenta akcji: ....h.t,.,..$P.\"VUą§\}

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrrr doclrod w wysokości: ...,..,...............C*!.r.. SStąU1

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniern mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub zwtązku metropolitalrrego następujące mienie, które
porllegało zbyciu w drodzę przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZypodaó forrnę prawną i przedmiot działalności):.t\u!,...S.0J,[^,I

- osobiście

- wspólrrie z irrnyni osobanti

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclrod i clocliód w wysokości: ,.....l)}:L....SP.tX*ł..§\)

L,J



2" Zarządzam. działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

clziałalrlości (rralezy poclać formę prawl]ą i przerlmiot clziałalrrości): ̂ ",..".".,.l)*.!,..$J.t1*\

- w,spólnie z innyni osobami

Ztego tytrrłu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

WI" .l

i.W spółkach lrandlowycl' (nazwa, siedziba spółki); .....",.^..fu.l.t" Q\.O t"xW* ...."\U
- jestem członkierir zarządu (ocl kiecly):

- jestern członkiern rady nadzorczej (octr kiedy):

, jestern członkięrn kornisji rewizyjrrej (ocl kiedy) : ",..".....,".,.

Z tego tytLrłu osiągnąłern(ęłarrr) w roku ubiegłynr dochód w wysokości: .,,..,...,.",.rb"q...,SC!.1.Vl1..,."..,"
\\

2. W spółdzięlniaclr: .......$^.i.".SQix.W+...,..
\jl

- jestcrn członkierrr zarządv (od kiedy):
ó

- jesterr' członkiern lady rladzo rczej 3 
1ocl kiedy):

- jestern członkiern koirrisji rewizyjrrej (od kiedy):

Z tego ty.tułr"r osiągnąłertl(ęłarrr) w roku ubiegłyrłr cloclrod w wysokości: ...,.....,..,"..}.\g,..,"ąP.§\"ą. "...

3. W f"Lrnclacjaclr plow adzącychclziałalność gospodarczą: .m:(.."..a\§.\_l-q*ł.......0\)
- jestenr członkienr zarzydu (ocl kiedy):

- jestern członkienr t,aciy iradzorczej (ocl kiedy):

- jestern członkiern komisji rewizyjnej (od kieciy):

Z tego tytułu ośiągrrąłern(ęłam): w loku ubiegłym dochócl w wysokości: .,......,.."t\*.g. §ła t,h\
........p....^...,.

VIII"

It-ine doclrocly osiągane z tytr-rłr-l zatruldnienia 1rrb innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiw arryclr z I<ażde go ty,tułu :

."...,,,.,.,l§tł§dn,Ę t\Ń"-.,..N.."..6.lł.L§.x3nr,..Q§,ir.,n..f,c.h3tN.....§,.....tU,5D.l.t

Ą

" " " ." N, . Ł*akp . "§3,, ,} },}". "§3" Ń



IX.

Składniki nrienia ruclromego o rvartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznycli rralezy podac markę, model i rok produkcji):

(\ 
ll

X.

Zobowiązania pienięzne o waftości powyżej i0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakiclr zostały udzielorre (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

Ą

...,". .!6dĄt"....,§cts,uka\Ą..".."p"..Q,l*,[}.!,n9....§"§hb*.....*....ku,p.w.9.....[9ł.}"&l...u.":,
[l \\

.",."."..t§\,l".....}.gŃ"u.m."1r5łrt.,.. .§.:....n"$I.).J.ą, .1lc}§..Ął§.o..,..9S..P".S.5,,.6"ł.....[.



Powyzsze oświadczenię składanr świadorny(a.), lż na podstawie art. 233 os 1 l(odeksu karnego za
podanie rlieprawdy 1ub zatirjerric prarvdy grozi kara pozbawienia wolności.

, Nln.\,"..|.Q.,9"!, §.it r
()hiejscówośc, data) (podpis)

1 Niewiaścirvę sl<-teślić.
2 Nie dotyczy dziaialności wytworczej w roirrictwie lv zaklesię proclukcji roślinnej i zwierzęcej w formię i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy r ad nadzor czvclr spółdzielni rrrieszkaniowycil.


