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Uwaga:
1, Osoba sl<ładajqca oŚwiadczenie obowiqz;::na jcst do zgoclnr:g;o z prawdą, starannego izupefnego wypełnienia l<azdej z rubr-yil,.
Ż' JeŻcli Poszczególnc rubrYki nie znajdu!ą lo.1 l<ołr!<retnyn-l prz,.;pircil(u zastosowania, należy wpisać

,,rric dotyczy",
3' osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątktl oclrębnego i majątku objętegomałżeńską wspólnością majątkową.
4, oświadczenie o stanie ma.iątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5" oświadczenie o stanie ma-iątkowym ohel!muje również wierzytelności pieniężne.6. W częŚti lł cŚvui;lilc:elii;l zatvart.: s4 iitii:;rrn.lcje jav,;1ę, r.,, części B zaś informacje niejawnedot"'cl;lte: ł:cirł:st.l złlntieszkarlia ski;łila]ąt.tgo oswillllcz.cnie oraz miejsca położenialiiJilJChGnió:.ci.
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Ja,nizej porlpisany(a), Ć,r,-ł'lJ,Q.v*l1,1,. , Łukosż.. .. 3ułkt 
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Po ZaPoZnaniu się z PrzePisami ustawy z cjnia 8 marr:a ]-990 r. o sanlorządzie gminnym (Dz, U, z2ot7r' Poz, 18/5), zgodnie z tlrt, ?,4h tej trstawy ośw,iadczam, zc posiadarn wchodzącr: w skłaci małżeńskiej
ws pól ności rn;rjątkowej l Ll b sla rlowiąr:e rncij nl a jąte i., orJ rq i;rly:

- Środl<i pienięzne zg,rorrladzone w waIucic ojjceJ:

Ę*g
,ł,i* ,,,,, C;i?:,

na kwolę: .nia..,



Z

lll.

1, Posiaclarn udziały \^r' sp<iłl<ach hanrllrlwyci;
przccl:, ir; bio rc.tjlv, w kt,<i rycłl u czest ll it. z ą i.a iti il,l:,obr,,

z L.id.liałcnl gminnych osób prawnych lub
ttłli:,',,, 1lotlli- lir-zbę i emitcnta udziałów:

Łl tc.

Z tego iylułu osiągnąłcm(ęłam) w rol<tl ubie3łyrrl dochód w wysokoscl: .t,,...............,;4l...r,-.,...,..,,.

; ;;,;.;;;;,,o.,.oo * ,,,.;.;;;iil";;; i,.;ui,,*;;i, .',,,-,u o,,;;,' ,ri,f";,;,;,*::ł:rffi

lV.

1.l)osiadartr al<cje w spciłl<ach l'randlor,vych z udu iałcrn grninrlych osclb prawnych lLlb przedsiębiorców,
w którycll r-itlzcstriicz;.] tal<ic osrlb1, llalt:ży pt;ililt lil rŁlę itli.;liicrl:,,i alit_ji:

Z tcł61o iylrrłtl osiągnąte lłl{ęłanl) w rol<u ubieriłvnl
4, ltllle nir:tucllrltnost i.

powicr;,chn ia "4,..,łrł.r) mi.

"'*.'.,",.l,'.'. , .. 
'.70" 

cÓ; n{).;.,.

Z tego tytułu osiągnąłerrr(ęłam) w rol<u ubiegłym dochód w wysokości: ..",,,..,.,o..,..,,,..,......,.....,

akcje tc stanowią pakie t więl<szy niż1,0% ał<cjiw sL.riice: ..,\,....,,,,...,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w rol<u ubiegł,7irl clochórJ v"r wysol<ości:

2. Posiadarn al<cje w itlrlyc-h spółl<ach łlarldloiyVch rlalezy podać liczbq iemitenta

l tego tytułLl osiągnqłe rrl(ęłaril) w tol<ll ubicg,łyrrl dor.hód v./ wyso|(ości: ......,.,



Nabyłcm(arn) (nabył mrlj nlałżotlel<, z wył;trcztlrlienr rnienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od SkarbLl Państwa, inrlej parls1,"vowej osoby prawnej, jednostel< samorządu
terytorialnego, ich związl<tjw, l<ornunalnej osr,lby prawnej lub związl<u metropolitalnego następujące
rrtienie, kt,Óre podlegało zbyr:iu w drodze przetargu - rlależy pr:clac opis mienia idatę nabycia, od

Vl.

1. Prowaclzę działalnośc gospodarczą (nalr:ży poclać forrnr; prawi,lą i przedmiot działalności):,,......,...,.

osolliście ..,...".,.,.,. y(1.!€.... 8C_ĘE"+z,/ ,/

1tcg,o tylułrl r;siągnąłt:m(r;łarrl)w rol<rl rrbirl;ił,lln pl-.,\ichć]d iclochricl w wysokości:,,J2.1.€...,... d,fi,Y!r*t
J,). 7arzadlam clziałalnością gospodarczą illb jt:stenl przedstawicielem pełnomocnikiem takier

działalno:;ci (nalezy prldar1 formę prawllą r przr:dmiilt działairlości): ............,...,.,.

_/J
Vll,

V!ll.

Irtne docllorly osiiig,alit: z iyl uIu zatrudnicrlia !ilb irlrlcj dzialalllości zarobkowej lub zajęć, z podaniem
l<wot uzyskiwanych z l<ai:dego tytułu:

t-yi;*,i9, ii, J,u^,.i, Ó Żą Zó i.ł,'i'
'§! 

", 
I53i, 13 br.łło

-- jesterł członkiem zarz.ądu (od kiedy): ..(.......,,.,...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: .,,,,...,..:,..,.-.,,.

- jestcrn członl<iem konlisji rewizyjnej (od kictiy):



Składnil<i mienia ruchomego o wartości
mechanicznych nalezy podać marl<ę, nlode l i

00{} złcl1 r,,ch (w przypadl<u pojazdówpowyżej 10

rr:k produkcji):

X.

lobowiazarlia pienięzrlc o wartosci powyztlj
warunl<i, na jakir.h zostały udzielone (wobec

lynl zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
jal<irn zdarzeniem, w jakiej wysokości):

ii) rJO(] ,lłotyt.ll, rv

l<ogo, r,v lwiązlu z,



powyzsze oświar]czeni,.: s!<łiirjarn świłrlotrly(ll), iz tla podstawit: art.233 § 1l(odeksu karnego za

poclanie nieprawcly lub zatajenic prawdy g,ro,1i l<ara pozbawienia rvolności.

,h rr"ro ,1,>* Ą5 _(h: ?l) 17 r,

(llrlc;:;t:owośr', da1 ł)

1rrLri L)r}rJr,*ą t/


