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Załączniki Podpis...

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

ż.Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ..nie dołcąv".
3.0soba składająca oświadczęnie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju i za granicą.
5, Oświadczen ie majątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pien ięźne.

6.W części A oświadczerłiazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Tiłrhtą,rL ,r!/J_,lfr&J a, nizej po/pi sany(a), ,r,L'[L lt, ll l||ą|r- 1L ltuaz\,/vv'L,....ra,.v...,.. ...'.'...'r.......
tilniolta i nazrrisko oraz rlvlisko rodorłc)

zony(a) 0.?nb^łg

(n iejsce zatrudnienia, stanowisko l ub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniąoe fuŃcje publiczne (Dz.U. z2006r. Nr 2l6,poz.1584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z20I6t.poz,446 ze zm.)

zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:
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papiery wartościowe:

nna 
kwotQ: ...,.......,..,.
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2. Mieszkanie o powierzchni: W d#^#W4"ści: ,,....)..... tytuł prawny: :..,...,.,....,..,t 
1

3.Gospodarstwo rolne:

tytuł prawny: ..,..."ry::,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychod i dochod w wysokoŚci:

ą

?YbX L1,4L

ŃOrytpłć a@ Łk-,
lII. I n. ,f
posiadam udziały w społkach handlorvych - nalezy pociać iiczbę i emitenta udziałow: .,it,q.],Y

,i

udziałyte stanowią pakiet większy niż |yońudziałow w spółce: /Yl.t.!.

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

llr,"o., akcje w spolkach handlowych - nalezy podać 1iczbę i emitenta akcji: ńt{Ł ..qWk(.ful

akcje te stanowią pakiet większy nlż I0oń akcji w spółce:

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

d,C*uonłlll

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związkow lub od komrrnainej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegńo zbyciu w drodze

p.r.turgu _ na|eży podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......."-, j

. .','.ł1{ powi erzchni a :

4, Inne nieruchomości:

powierzchnia:

o wartości:
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1.prowadzę działalnośc gospodarcz ą2 (należypodać formę prawną i przedmiot działalnoś.i),.l"l_Ł.,(ł(łti[ą,{ 

1

- osobiścię

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełpomocnikiem

lności \ ,,.&'I( uLIu{,*[_-----\

- r,l-spolnie z innymi osobami .,.,,.....,...,,:

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

wdĄwt
takiej

V11,

1.w spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nłe4!ĄC

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiędy):

- iestem członkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy) : ..........,...,

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

- jestenr członkiem zarządu (od kiedy):

-.jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prow adzącychdziałalnośc gospodarczą: &:lt ,.{Łjk i*ł"\:(

-

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): ...,.,.,..,.]

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. wspołdzięlniach: . {i,i,fi--...dfraw



YIil.

Inne dochodY osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

0t , )CIrlCr i ł0lO (

Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyżej ]0 000 złotych, w tym zaciągniętekredyy i pożyczki oruz

::*i^.tl jakich zostńY udzieione (wobec kogo, 
"w 

związku z ]',il<tm wydarzenieffi, w jakiej

Q,

:i:: :::l] ti-lr

x.



Powyzsze oŚ'.ł'iadczenie składam Świadomy(a). iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podarlie nieprarrdl lub zatajenie praw,dy,grozi kara pozbirr,ienia wolności.

fTugp_ t& OLt,łclT(i;;;;;;;;J;,;;;;; " ,I

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotYczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

(podpis)

i zwierzęcej w formie i zakresie

'Il,r(tyu


