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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrlego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

kazdej z rLrbryl<.

2.JeŻeli Poszczególne rLlbryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisać ..nie dołcąy',.
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreś]ió przynalezność poszczególnych składników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątl<u odrębnego i majątkLl objęiego ,r,,alz"ńską wspólnością
majątkową,

4,0śrviadczenie rnajątkowe dotyczy majątl<u rł, kraju i za gratlicą.
5 . oświadczen ie maj ątkowe obej nl uj e równ i ez w i erzy,te l n ośc i p ien i ężne.
6.W częŚci A oŚwiadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dofyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja. nizej poSpisany(a), Lnł&_a: Qn;*ł.t_,... ..!pŃ,obĘ . ,1
(imiona i nazrvjsko oraz nazr,visko rodorve) (]

urodzony(a) 0!.,.Q.ł ;.,!.9.,Ł,,,,.,,.,.,, w, .WU,uf,g*ae.

'1*-łu łł ł" s(Ul p {,rle
,;;;;;. ;.;;;;;,;;,,;;,.;;-;;;;;;;;.;

Po Za9oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 199]r. o oglaniczeniu prorł,adzenia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z20Ó6r. Nr 21 6, poz, l584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. ll. z2016r. poz,446 ze zm,)
zgodniezart.24htejustawyoślviadczam,,żeposiadamrvchoclzącewskład@,nrłjątffifub stan owią..j *ój gru3tgŁj g§!ly,

l. Zasoby pieniężne
- środki pienięzIre zgromadzone w walucie polskiej:

Dl hm io|ur,t"

- środki

BURMISTR YSY

- papiery wartościowe:

na kwotę:

..,.,,,hń.,



"''. Oon o powierzcnr', .,..l,Ęł m2 o wartości:

2. Mieszkanie o powierzchuri:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

tltuł prawny:

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

4, Inne nieruchomości:

]]l.
Posiadam udziały w społkach lrandlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow: . UłŁ..d,O.\?*r'

udziały te stanowią pakiet większy niż 10yo udziałów w spółce:

Z tego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dochod 1y 1ł,ysokości:

IV,

akcje te stanowią pakiet większy niż \0% akcji w społce: ,.... .,.,..,,...,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) rł,roku ubiegłym clochod lv wysokości: ,..,.,,..,..

V.

NabYłern(am) (nabył moj małzonek, z wyłączerriem mienia przyna\eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państrł,owej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo: .,....Ął+k. ..,,.XA- ors^ -"""."""{"

o wartości:

Posiadam akcje w społkach handlolłl,ch_ należy podać liczbę i emitenta akcji: ,....U/&....fu.ĄąZ

-W



VI,

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

U,w dĄ\
- osobiście

- wspólnie z innynri osobami

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoś ci: ...Ą,!l*

2, Zuządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalez,v podać lormę plawllą i przedrliot działalnośc i): .,....l,t& d,ńą 
W

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: , .ńłł& d,nbl ąnl"""",i"""ł,

VII.

1 .W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,..,.,.,.Ą.ń OrĄ W
- jestem człon]<iein zarządu (od kiedy):

- jestem członkienr rady nadzorczej (od kied,v):

- jestenr członkiern komisji rewizyjrre.j (od kiedy) : .,..,...,

Z tego ty{ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w rĘ,sokości: ..,.,,,..... t/ł9,,...ńĄ

2 w spółdzielniach: , .., . ']^ń dĄ\%-y
- jesterl członkiem zarządu (od kiedy):

-.jestenr człon}iiem rady nadzorczej} (od kiedy):

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

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w nysokoś ci: ,,.,,,...ĄM*. WĄW

3. W fundacjach prowad,zącychdziałalność gospodarczą: ......M&,

- jestenr członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestern człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,,;,...;,...,

Z tego tl,tułu osiągną}ern(ęłam): rł,roktt ubieglytn clochod w wvsokości: .lN ... .ł-Ą.W,{

Wa-.y



VIil,

zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Wv.a

IX.

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

mechanicznych naiezy podać markę, nrodel i rok produkcji):

...,,h.Fu,ą*Ą&,, 9 ts,bałał7 Vqł.U0,,, xę,, . kc,,łd* Cpog,'- .G.o, y:,:f

Zobo:vtązania pienięzne o ulańości pow1,2ęj i 0 000 złotyclr. rv tym zaciągnięte kredl,ty i pożyczki araz
warunki, na jakich zostały udzielone (w,obec kogo, w związku z jakim wydarzeniefi, w jakiej
wl,sokości):

.. .b3.,Wb..i!§... ;.,,.(ł. uau p,1,,,,o 
F ąw,.. bw.M,,.
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Porłr7523 oŚrł'iadczenie składam świadomy(a'). tż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu kamego za
poCanie niepralł,dy, lub zatajenie plawdy grozi kara pozbawienia lł,olności.

frtłlo, l9,0,. olo1ł
(lnielscorvośc. data)

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


