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

każdej z rubryk,

2.JężęLi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó ,,nie dotyczy".

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależmość poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za grańcą.
5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równięz wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczęńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie otaz miejsca położenia nieruchomości.

J a, niżejpodpisany(a), ..M a.r. l,ę _ Ł?:ff;LĘ l. _ S ń.ęłyłę rp.
(imiona i rrazwisko oraz nazwisko rodowe)
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po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzińalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz,1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmirurynr (Dz. U. z 2016r.poz. 446 ze zm.)
zgodniezart.24htejustawyoświadczam,zeposiadamiei
fiajątłto'lĘJsb.staneł*ipj mój majątek odrębny:
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3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgorpodu.rt*-u: ........,...... ........h. l"' p. rłe.h ęry
powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: hl t- Y
J.
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o wartości:
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2. Mieszkanie o powierzchni: +.t 
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ilI. - Ił
Posiadam udziaŁyw spółkachhandlowych -należypodaó liczbęi emitęnta vdzińow: .mŁ....MIł.ę.%

udzińy te stanowią pakiet większy niż l}ońudziŃów w spółce;

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

akcje te stanowią pakiet większy niż IlYo akcji w spółce:

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mój mŃżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związlu metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbycivw drodzę przetargo-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.1n"'.2 dńy(y1,......,,,.,......,"",0""",ł",
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VI.

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

- osobiście
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,|,.,- wspólnie z innymi osobami

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

N, - ł)-
Posiadam akcje w spółkach handlowych- naieżypodaó liczbęi emitenta akcji: łYLŁ....Ćł'ÓWę\
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2, Zarządzam dziŃalnośctą gospodarczą lub jestem przedstawicielem, po,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

takiej

vII.

1.w spółkach handlow ych (nazwa. siedziba spółki): ............tW.L ńłeY)
-jestemczłonkiem zarządu(odkiedy): 

/
- jestem człoŃiem rady tadzorczej (od kiedy):

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

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

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

- 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.

Innę dochody osiągane z trtuła zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

ŁL

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): ...

3. W fundacjach prow adzących działalnośógospodarczą: .......łW.la. 'Ołń.ry.ł,...l.........



Ix.

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

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 zŁotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostŃy udzięlone (wobec kogo, w związlłt z jakim wydarzeniem, w jakiej
wysokości):
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Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

0_ł ,8,ł,,,.,?t,!J
(niejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wlwórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej w formię i zakręsię
gospodarstwa rodzirurego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


