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Uwaga:
1,Osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawclą, statannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2.Ieżęliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrrr przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależ;nośc poszczególnych składników

rnajątkowych, clochoclów i zobowiązari do rnajątku odrębnego i majątku objętego małZeńską wspólnością

majątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotycŁy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie maj ątkowe obej rnuj e równiez wierzytelności pierriężne.

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

zanrieszkania składającego oświadczenię orazmiejsca połozenia nieruchomości,

J a, ntZej podpi sany(a),
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ń*Ł^ ńł*r'Żb*'.,.
(fiuiorla i naztvisko otaz trazwisko rodowe)

(rrriejsce zatruchr ielria, statrowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 2I sierprria l997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczęj przez osoby pełniące funkcje publiczne (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.)

zgoclnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w sMad mńżeńskiej wspólności

majątkowej lub stenerł,iąeęi mfi :

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

pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery wafiościowe:
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1. Dom

" /' l--
..,.. lla kwotę ...,..*k.e-,. p. {.a.f,ąuz.4.

o powierzchni: ,*,,*.ą ł*Ę"7..tn2 o wartości: łrk,.ł-ł?ńl,tuł prawn v, "*X.ł*ft",,yr,,

2. Mieszkanie o powierzchrri: .../"Ł!*ł},,,.,." 1-n2, o wartości: .,łł{gł:,.".,tytuł prawn y: ..łli|*lł.rr........

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa,.,.. "...{v.L a..

porvierzchnia: .,.,,.....,.,..,,p*.ę&...

,f*y
Ztego tytułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegłyrn przychód i doclród w wysokości: .łaŁ.

t

4. Inne rrieruchonlości:

powierzchrria:,...... kł,'&../"b*F

ty.tuł prawir y: .".,,.łłł* łŁ"r

rodzaj zabudowy: ......... ".l"7Ł' €-

tytuł prawny:
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ilI.
Posiadanr udziały w spółkaclr lrarrcilowyclr - nalezy podać liczbę i ernitenta udziałów: .xt*."ł/ł.{.1uz-/. . 

"1/

uclzlałyte starrowią pakiet większy niż lOońudziałów w spółce., . ,.ilĆć.. ń Ęr,-.r

Z tegotytułu osiągrrąłern(ęłam) w roku lrbiegłyrrr cloclróc1 w wysokości: ",łare-...ń?y
{

Iv"

Posiaclarrr akcje w spółkaclr handlowyclr - nalezy poclać liczbęi emitenta akcji: ".^ll,+ć '/uĘr*6/r/

akcje te stanowią pakiet większy ntż 7fońakcji w spółce: ...,,ła,ił,..ńtęr 
=.4,/ ,/

Z tegotlułu osiągrrąłern(ęłarrr) w roku ubiegłyrrr clochóci w wysokoś ci: ...ruć..ńfyr:zrvł,/,/

V.

Nabyłem(am) (nabył rnój rnałzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Paflstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalrrego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podaó opis rnienia i clatę nabycia, od kogo:

" //

VI.

1.Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (nal,eZy podaó fornrę prawną i przedmiot działalności):,,.,...,,,......,.

jj

- osobiście,,..,.n-u.ł.,.dł.frp.={......
/'l;

- wspólnie z irrrryni osobami ,..,tue-"..ł!ąhr.*{.
_,/

./ł
Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychod i doclród w wysokości: .,/tł-,Ł...!.!v.V.r3,{.ó.



ż. Zarządzatn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
l+

działalllości (rralezy podaó formę prawną i przedmiot działalnoś ct): ^"..rlł-a "a-{7*a-v

,,/
- wspólnie z innyrr-ii osobami .......łt"ę z-*,,.ąęo tł,ł,ł," ,"

Z tegotl,tułu osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym clochod w wysokości: ,,."..r1|'.Ł.,..łęt/-=.y'

VIL

1^W spółkaclr hancllow ych (nazwa. siedziba spćlłki): ..",."nł*"^.ńh-*"7
,l ./

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..,,.,.,.."...,...nń

- jestern członkiem rcdy nadzorczej (ocl kiedy): ......t{?źL.;

- jestern członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy) : ,,..ła.Ćę...

Z legoty.tl-rłu osiągrrąłern(ęłarrr) w roku ubiegłyrrl dochócl w wysokoś ci: ....łZcł *r!"tł^,rą
"1

3. W firnclacjaclr prc.lw adzącycb,clziałalrrość gospodarczą: "....*l.*.., i L Ęr rł,;-''
- jestem członkięr,n zarząc7u (ocl kiedy): .,".,.....,..!żył .ł,.ti.Ł,,ł.,,rł"

- jestelrr człotrkienr racly nadzorczęi (od kiedy): ..........,,,....rL.u*...a.L.t4.?.!/."........,..,l ,'
- jestem członkiem komisji rewizyjrrej (od kieciy): ,.....,.,..?auL. 4" ę*ry " 

,.. 
"" 

; 
".. j"..".... ,..,

Ztego tlułu ośiągrrąłem(ęłam): w loku ubiegłym dochócl w wysokości: ....rl,i.+.,..i/otł""4

VIII^

Inr-re clocl-iody osiągane z tlułur zatrudnięrria lub innej clziałalrrości zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwarryclr z każdego ty.tułu:

I/

2. W spółdzielrriaclr:

- jestern członkierrr zarządu (od kiedy): 
"

- jestern członkięrrr racly nadzo rcrei3 (od kiedy):

- jestern członkietrr korrrisji rewizyjrrej (od kiedy): ,..,

Z tegotytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrrr cloclród w wysokoś ci: ,..,liu...łlł {,r-Y-

tŃ_



Ix.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przlpadku pojazdów

meclranicznych rralezy podać markę, model i rok produkcji):

śł"ł*,,,CI o.Ł*, b* . ". Z. Q.Q§ ł
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Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 zŁotych, w tyn zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jŃim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

k ą r * . uv r o. L o }. ł. .. ł t'iSlr t t . z.T.*, 3** ł u.?" ę Lun ź &.. 
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Pawyższe oświadczerrie składarrr świadotny(a), tż na podstawie art. 233 § 1 l(odeksu karnego za
poclar-rie rrieprawd5l 1ub zatajenic prarvdy grozi kara pozbawienia woirrości.

l/

.ilu*.k*",.,źło*'
(podpis)

l Niewlaścirvę skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolrrictwię ."v zakresie proclukcji roślinnej i zwierzęcej w formię i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie dotyczy r ad nadzor czych spółdzielrri trrieszkaniorłrych.

4:łrrrffil:Ę/s,


