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

każdej z rubryk.

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó .,nie dotyczy".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośc poszczególnych składników

majątkorvych, dochodóu, i zobowiązań do majątku odrębnego i nrajątku objętego małźeńska wspólnością
rnajątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku rv kraju i za granicą.

5. Oślviadczenie maj atkorve obej muj e równiez wierzlelności pieniężne.
6,W części A oświadczeńazawarte są informacje jawne, r,v części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami usiawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzęnta
działalnościgospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne (Dz.U.z2006r.Nr2i6, poz.1584ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. TJ. z2016r.poz,446 ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: q
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- papiery wartościowe:
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na kwotę

3.Gospodarstwo rolne: W dnUrC""
rodzajgospodarstwa: .......... t r

rodzĄ zabudowy:

4. Inne nieruchomości:
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tytuł prawny:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokoś 
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: aOe .@Ąry

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należypodaó liczbęi emitenta akcji: ..I.W
f _.,
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akcje te stanowią pakiet większy niż I}Yo akcji w spółce: ..,.....;..' #tłłrął,u*"""":ł""',ł't, {",

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ .......&. w
v.
Nabyłem(am) (nńył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skańu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
mviązków, komunalnej osoby prawnej lub związ}u metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało ńyciuw drodze przetarga-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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VI.

1.Prowadzę dziŃalność gospodarczą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):..................

- osobiście ...........tky:......dntuw

- wspólnie z innymi osobami ........(WŁ...dr.+ą

Z tegotytuh' osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokoś 
"i: 
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ilI.
Posiadam ldziŃyw spółkach handlowych-należypodaó liczbęi emitenta udziałów: .....nlł...dłt n?

udzińyte stanowią pakiet większy ńż lO% udztŃóww spółce: .lMr. fu! 
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2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzińalności (tależypodaó fo.mę prawną i przedmiot działalnoś ci): ......ft!{&. dP_\ą
- osobiście

- wspólnie z innyrrri osobami

ztego tyh]fu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

1 . W sp ółkach handlow y ch (nazw a, siedzib a spółki) :

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ,..(!!.!ł,.. *\ry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................9.

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzącychdzińalnośógospodarczą: ... k?, dntll hry
[il,- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.

Inne dochody osiągane z Ębńa zatrudńeńa lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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2. W spółdzielniach:
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńotych

mechanicznychnależypodać markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

x.

Zobowiązaria pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jaktm wydarzeniem, w jakiej
wysokości):

hń.............
I

.(.ftN. :. H H.....kryrł,.. WQt,- /EM i" - llsplIriNruić rłwIruąhp""r""""""



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.
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1 Nięwłaściwe skreśtić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślirrnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,


