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Uwaga:
l.Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdq starannego i zupełnego wypełnienia

każdej zrubryk.

?J:blPoY9rysólne rubryki nie arajdują w konkrehym. przypadku zastosowanią naleĘ wpisać ..nie dotyczy,,.
3.Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność po.""""goloy"h- *ffioiko*

majątkowycĘ dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego *uU"*t ą wspólnością
majątkową.

4.Oświadczónie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą
5. oświadczenie majątkowe obejruje równigż wierzytelności pieniężne.
6,W częŚci A oŚwiidczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Jąńżejpodpisany(a) , ......?r:#:. %.lgł ...:.............:.:................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(mięjsce zatrudnienią stanowisko lub funkcjł)

po zapoznanru srę
działalnoŚci gospodarczĄprzez os9by pehriące firnkcje publiczne (D4 U. z2oÓ&.Nr 216, poz.1584 ze
nn.) oruz usńwy z dńa 8 marca 1990r. o sa-orządzie gminnym (Dz. U. z20I3r. por. sl+ zę zm.
zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład maEeńs-kiej wspótności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
3fu *r . ( qł.fl.* * l ...?R. ę.?.Ę..&.g.|{.ł łg/ muĘulstą y.:r./..!.lg.!!.

- papiery wartościowe:

na kwotę:



I
1. Dom o powierzcant: .l!g../..o!.ig&.rl........#o wartości: ....---...... bfuł prawny:

2.rifreszkanie o powierzchni: Lk.P?ig!ĘIł'. ffi2, owartości: ..--:.... tytuł prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzE gospodarstwa : .ł! e. P..€Ią{g.ry............... powierzchni a:

Ęćuł prawny:

ztego §/fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychódi dochód w wysokości:

4. Tnne nięruchomości:

powierzchni a: .......ł!ś.../.?.r|9./.g!!!. .....|............

Ęrtuł prawny: ......

ilI.
Posiadam udz:rńy w spółkach handlowyóh - nalei podaó liczbę i emitenta udziałów: ..4!?...Pęi9.4.gW....

udziĘtestanowiąpakietwiększyńż10%udńńówwspółce:.......ffi.......
i

Ztego Łtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

ry.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-nateĘ podać liczbę i emitenta akcji: ...?l.?...t§!9(.q.!?.

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce: .....

ż:l:aLlego ryil{u oslągnąem(ęlam) w roKu ublegfym cocnoo w wysoKoscr: ...........

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mięnia pr4rnależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samoruądu terytorialnego, ich
zńązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu -naleĘ podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..............!!!.:...łłĘ.ł7..



VI.

l.Prowadzę dzińalnosó gospodarcz{ (naleĘ podać forrnę prawną i przedmiot dzińalności):...................

- osobiście ................ł:::...!l9ł.ąą?.?_............... ................

- wspólnie z innymi osobami .......... !k.... g.o..*g/.?ś..

Ztegoqćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychódi dochód w wysokości: ..".]l-*......

{ 2. Zarządzam dżałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nąleąl podac formę prawną i przer{miot działalności): .......... ...?!ę...{*.r{...................,..;.

- wspólnie z innymi osobami .

Ztego t5fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VII.

1.W: spółkach handlowych (nanlłą siedziba spółki):

- jestem członkięmńdy nadzorczej (od kiedy): .!i:..lhŁgr.

ZtegotJń}łuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:...........

ź. \I/ spółdzielniach:

- jesteń członkiem komisji rewizyjnęj (od kiedy): .........(!.ę.....4:.?:I.

Ztegoryułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ńiegłym dochód w wysokości: ............(!.:Ś....!.?ł?.7.........,.,.....

3. W fundacjach prowadz ącyah działalnośó gospodarczą:

-jestemczłonkiem zarządu(odkiedy): ............!k. /*qr
- jestem członkięm rudy nadzotczej (od kiedy): .......,.........!!!(,...l/.gft.g|

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .".........!!.?...r!:ł.ery.

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

hu



Vn.

lnne dochody osiągane z tytlńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lń zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaZdego tytufu:

.,?!wHII.łg. {rn7 !.gy.4....ł::tllt.:..tI?**..ł.łl:{.ę...:..1.2?F.r /ą..?.!lJ.

.,.[:lr,*...k!::!.ę.(!?..!....?.?.(g./:fug.:..gn*.*..?.kt?!.(ę..:...ł,..?..?9.ł.l....(4...ł.?Ił.l.

...i:rs...2!:krc...i....?.:r.ł.ly.l.:..%.o.r.q..?!rrg.łiś..:....{,.wI.?i.. (:*..(:?.l.Ł)

D(.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 ńoĘch
mechanicznych nalezy podać markę, model i rokprodukcji):

(w przypadku pojazdów

X.

Zobońązańa pienięźne o wartości powyzej 10 000 złotych, w Ęm zaciągńęte kredyĘ i poĘczl<t oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w zwtązkl z jakm wydarzeniem, w jakiej
wysokości):

?.!ę...R.5!.a!a.r!.

hń§



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
p o darrie nieprawdy hlb zataj eńe prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno ści.

rĘ* ł|
"!""""",

ał. ćołśr.
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośIinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


