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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
Z,Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prąpadku zastosowania,na\eży wpisaó ,,nie dotyczy''.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prrynależmośó poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza graricą.
5. Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadcz ęńę oruz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC 
^

Ja, niżejpodpisany(a), . .Y.frh|r.l.kft,....?. .p. u t.ę:R..:...... H?.{Q.N..sK G,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a ) 3 8,. a. /....,(.?.6P.{. w .......... 5.TR ł, r. L/. N.

eR.ObEk..?pt!tpc y....§.?.O.Lr.cXNE.r....N....rv.?st.E.:......§?r..ć.Jł/.Z/.sT.0........

(miejsce zatrudnierria, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.lJ. z2006r. Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyrrr (Dz. U. z 2016r.poz. 446 ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej 1

I. Zasoby pieniężne a Ą
- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej: .....7,Ó,.Q0.0.,U....,

KotńLan

- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:



- papiery wartościowe:

na kwotę

il.
1. Dom o powierzchni:"1:l;.... i)l.,l.i.;,.;.::.....m2 o wartości: ... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierz ctnt: 4l,..{i..a.......m2, o warto sci: /ł§".BQ.ą{rynprawny: .A§ita*fl.5t)u1
1/a..ł....aĘńłł

,.("Ł"il44

3.Gospodarstwo rolne: r _
rodzajgospodarstwa: ............. .............fl.tĘ........De-7.?.(.Ł.?-.

rcdzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr przychód i dochód w wysokości: ............

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ............. -.,.,.,1.u,

\ l */ęrę,,..e.q.r.aę.horrr..
tytuł prawn y, ....... .... Cłłł. /I X. ota,ł*Q..... -........P. /u ał r

................AI /Ę... h. a.Trc. ł.Q..

............. fu .tĘ.....h t!/. c. X ł.

o wartości: 6 oro ,T



ilI.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych-należypodać liczbęi emitenta vdziŃow: aĘ...aBrffi./

udziały te stanowią pakiet większy ńżlo%udziałów w spółce;

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: ..1............,..

akcje te stanowią pakiet większy niż I}Yo akcji w spółce:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

v.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związlrtl metopolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargl-należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.ł!]l.t.Ę...... h il Ł..r.Z.?-.

vI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):..................

- osobiście .................(!t.€....h.PIKęX..r

- wspólnie z innyrrri osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Mrń,
l



2. Zarządzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należypodać formę prawną i przedmiot działalnoś ci): ....{!t.b.|....łPI.?€..?.!......................

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.

1.w spółkach handlow ych (nazwa. siedziba spółki): .............N./.r.......an7.?CX..r. .

-jestem członkiem zarządls, (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

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

2. w spółdzielniach: .................N.t.b:.......baT..?.ę.2../.....

- jestern członkiem zarządlł (od kiedy):

- jestem członkiern rady nadzorczĄ 3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

3. W fundacjach prow adzących działalnośógospodarczą: ..........ńt.tE........, .ę.I.?..ę.Z.?.......................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.

Inne dochody osiągane z tytl:ła zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

.{. lm.u. u tk.....?. * tt c ;r.



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

. N..tr_.. .. J-Q.I ? (ź Y,

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w związlu z jah,tm wydarzeniem, w jakiej

::*::].................. ...,....I{,.€.,.z.a7.%:.e ? .



Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawię art. 233 § 1 Kodeksu knnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno ści.

L*.a.....ę!t./a..&g f,l
/ (-iejsco*ośó, data)

l Niewłaściwe 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 spółdzielni mieszkaniowych.

(fuł-'fuŁ...bł*.r,
0 ( (podpis)


