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

kazdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególlre rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie dołcąv".
3,osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczen ie maj ątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pienięźne.

6.W części A oświadczęniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC 
^

J a. nizej po$pi sany(a),

K

I. Zasoby pienięzne
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

,T\łb

3? ;,.ę 5ś. L..1.a....{.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
'jn, ,n r 7/' 't,, U , ,u ._"/-_

papiery wartościowe:

ni* drfocł.1

Urad,

o ograniczeniu
z2Oa6r. Nr 216,
U. z 20I6t. poz.

prowadzenia
poz. 1584, ze
446 ze zm.)

mój majątek odrębny:



l ' -,/ l /t.-
2. Mieszkallie o powierzchrri: ..łŁ {. , .., tll2. o waności; !,ą,:..:..:.Y.,,{iruł prawny: .j:,,.!,..', .'.'..,,.,].:.:." - '-

'1 ,,-,*),-,-)-,_

3.Gospodarstwo rolne:
:t

rodzijgospodarstwa: l..,.:....!,:...,......,.,. powierzchnia: ...,.,..,,..

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: .,,,........

III. t1 i) -, ;
Posiadamudziaływspołkachhandlowych-rralezypociaćliczbęiemitentaudziałow:'1...''-...!.]..:.

udztały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

IV, 
ln,,) :1''..i., ,,

Posiadam akcje w społkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: ...:,...:....:.,.;,.,..:..:'.....,,,....

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

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,,..,.......

V.

Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodzęzwiązkow lub od komunalne.; osoby prawneJ następuJące mlenle, Ktore podięgało z1yalu w oroozę
p.r.iurgu - należy podać opis nTienia i datę nabycia, od kogo: .,......,il,r.j.,....#..;..},i...l,,,..........,.,i1,l

iI.
1, Dom o powierzc nni, kl'.ę..dP.{jałri 

^2 
o wartości: ...,.,...,,....,..... tytuł prawny:

l

o waftości:

tytuł prawny: ........,.......,.



Vi.

1.Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (na|eZy podać formę prawną i przedmiot działalnoś ci):,f,.,1...ł:.r,}!, :-'"

- osobiście

- wspolnie z innymi osobarni

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,..........

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
,l . - ..;"_..\,._ 1, idziała]llości (nalez_,," podać lormę praw]lą iprzednriot działairlośc|),. ...!.,...ł.,,.,:,i.":.:.-;.:..".,l,.. ,...........,

ł

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VII. i ;j" .. -l: .l
1.W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .......:....:.... ,Y,'.,\..:,'.i.|..:;

- jestem członkiem zaruądu(od kiedy): ..i.,....,.,..,...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestenr członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ......,......,,

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

i,i

2. W społdzielniach: ........., t.ił.,,.... :.'!. :..'.]ł..?....1.,......,......,!i
- iestem członkięm zarządu (od kiedy): .....,..,...,..i..

-.iestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,.,....,,..,

^ ] -/'nŁ
3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą: . . .{....9.....|(.?.ft1 :.:/

- jestenr członkiem zarządu (od kiedy): .,.........,.l...,

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości:

łu



x.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, nrodel i rok produkcji):

/'1 . r' ,r.i f a a,^ 4C ilł a e ą tą J'i cągł. ż -?OcK ł

VIIi.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalrrości zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego ty,tlrłu :

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYy i pożyczkt oraz

warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

wysokości):

ilę dĄł

(V



Por,i,yŻsze oŚrł'iadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

N,ł*,§o't.JolŁ
....:t ....,ł.,,,.! (miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzinnego
] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


