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Uwaga:
0.Osóba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2,Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ..nie doĘvcąv".
3.0soba składająca oświadczęnie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

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

4,}świadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą:
5 . Oświ adczenie maj ątkowe obej muj e równ ieź wi erzyte lnośc i pieni ęźne,
6.W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, ntżej po$pi sany(a),
. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia,'tanowisko lub funkcja) 7 ó€9P_ /c'{łl/7t7v4/łrJ 
"

po zapoznaniu stę z przepisami ustawy z dnia ż1 sierpnia 199]r, o ograniczeniu prowadzęnia
działalnościgospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne (Dz.U.z2006r. Nr2i6,poz.7584,zę
zm.) onz ustawy z dnla 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz,446 ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam n,ehedąee łł, skład-rrr*łzeńsłdd łł-spólnośei
m*ją+keł+ejłrl stanowiącei m ó j maj ą tek o d ręb ny :

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

n...........,,,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:
/) t'Ł
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II.

1. Dom o powierzc I,,'i: ..,!,1.|.e. rr.łt .....,m2 o wartości: il.t t,...{,,.L:.(,,, rrrurprawny: .,{1,łi...,{i:.f.,.

2. Mieszkanie o powierzchni: U I e ttP.(,,.. m2,o wartości: il;rc . .ł'{.tytuł praw ny, .,|?.!.'.!,, 
d! .k

3.Gospodarstu,o rolne :

rodzajgospodarst *u, ../.?.!'Ś. {:ił l

IIL 
,ch - nalezy podac liczbę i emitenta udziałow: a r dęk./..'ł''Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udz / /

udzińyte stanowią pakiet większy niż le%oudziałów w spółce: ..t.t.l.',§....d..Cfrt.§.!.l'..;..............'..,.. 
r.......r....

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

IV.

posiadam akcje w spółkach handlowyc h - należypodać liczbę i emitenta akcji: .. LllŚ.,.{.(('frV ł ?1

akcje te stanowią pakiet większy niż lłońakcji w spółce: Lt .l,Y...,.!/łł hl C ry

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"1, 

...,.,1,1.!.r a,b'rt7Q 
7

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

n,|?, nrĘuy 
r)-tt

rodzaj zabudowy: l!1.i..(....{.

tytuł prawny: (.ł.'.9.....(

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

..,. .t1l€ CZOtC7C )t7,,,/,",",/,,,

4, Inne nieruchomości:
I



VI.

l.prowadzę działalnośc gospodarcz ąż (nal,eżypodać formę prawną i przedmiot działalnoś c1):fu/r..&{C-l

14te, q!,9rfuI;]y- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś "r' 
....(?!.?.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: n/€" pie

dprtrrUdiąOq

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś "i ...,..,.l.-4..lf . r(a rt\:I

,.W
ł !.ł cl

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,

rlziałainości (nalezv podać formę prawną i przednriot działąlności): ......,... .&,

2, W społdzielniach: LĄn......d,:t

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,.....W.|..L.- Jeslem cZ1oI}KrgIIr KUIIrr§Jt I9WrZyJrrtrJ \ULr ĄrELrJ,/. ,......,....;....,l--t"i"i"L"!t"l"",",""""^,łt""

Ztegotl.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i, 

...,',.W.Ł W

3. W fundacjach prow adzącychdziałalnośc gospodarczą: !3,|,Y, {!!łttL 0t c
- jestenr człoŃiem zarządu (od kiedy): 

L,r) rt cur,,l^.+_- n-lnnbio^ .oA, nqAznrezei (clA kierlv\'- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,...,.....,"",7,;,}:^",-- "

.jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

takiej
ć,) tł" r",działainości (nalezy podać forrnę prawną i przednliot dział,alności):

l? ly [,( [,ttlC"l ti
-ilffi;;;;;.;;;;, t',r,i€ Ufq'łfć;Ig,

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .......łr1||Ś,,,..

- jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy.1: . . l1łt

--------J- t t _

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości: .|r,:ł,.t.e .



VIII.

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

x.
000 złotych (w przypadku pojazdow

|J rDl -?cc6

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredYtY iPoŻYczkt oraz

warunki, na jakich' zostały udzielóne (wobec kogo, w związku z jakim wYdarzenieffi, W jakiej



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ar1, 233 § 1 Kodęksu karnego za
podanie niepralł,d1, 1ub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności,

/ł Jąą d t,lia-. .LY§Z, 2 o ł?
(miejscowość, data)

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych


