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

każdej z rubryk.
2.JńeIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowani a, nalery wpisaó ,sńe dotyczy''.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależrośó poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyÓ'zy majątku w kraju iza grańcą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6,W częŚci A oświadczęńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczerie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja,ńzej podpisany(a), ,t'-ł.rt.u.a.*...... k [§/Ii |.Ę kI. i: .ę..............ł.d. Pft ,łt
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)V

urodzony(a) ..g§,,§2łł,..!3.P3............ w flW:.ę ..r...aaźłYd.łp.#!*....lł.&:...
..Ap.eq:a/iły.....-§lłp.dł^a. ?,ul:rcru łf*.fr.*.ry,,,..a...t/.ytl..e.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapo7rlaniu się z prze,pisarrti ustawy z dńa 2I sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz.U. z2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
nn.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzącę w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I.Zasobypieniężne an ^^/1 /
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej : ... ... .. ł. §,.9 9.Q U.

n- 
środki pieniężme.zgromadzone w walucie obcej:

k



.fl4.łx. Na gfu*,y

- papiery wartościowe:

/L'i L D..a.Ii.ę.r...

..... na kwotę

il.
1 . Dom o powierzchni, . /l.'J ł,..14..............m2 o wartości :

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tegotyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrrr przychód i dochód w wysokoś ci: .,kk.,dP-kIrI7.



, ilI.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych -należypodaó liczbę i emitenta udziałów: .Ml.!ł...d.oĄę

udziĘte stanowią pakiet większy niż t0% udzińóww spółce; ..fu. i.:ę. furr ry,

Iv.

akcje te stanowią pakiet większy niż ]IYoakcji w spółce: .....li'i..r.L ,.a!,:./7.ł*.,P

Ztegotyfuł,] osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś "i .../!/l.-V..

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub zwięku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało ńyciuw drodze przetatgo-należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokoś "i l||!i.,..Crr;,]lĘ ł-.lą.,,
,. ' 
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Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..lkl9....dB/rę

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbęi emitenta akcji: ..ł,;..l,:....'ł.u..i.!:.r*.fr,.,....



pełnomocnikiem takiej

Z tegotyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....l}iV..,..t-tl,/.YJriX.
i ,,J

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ./fu.Y. ł-/.ę ag.u0

.)l

2. w spółdzielniach: .ł.ft.'€.,.....U?{ff tlą
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- j estem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) :

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjachprow adzącychdziałalność gospodarczą: ........&ł.!,9 ..drtUW..........U/
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego Ę/tułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub

kwot uzyskiwanych zkażdego tyfufu:

innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

...t!ł{,%kn?-.......a.

działainości (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

vII.

1 .W spółkach handlowy ch (nanv a, siedziba spółki) :

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...........tlh?.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :



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

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodęksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
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