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1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązarla jest do rgodnego z prawdą, starannego i rupelnego wypelnienia

każdej z rubryk. l

2. Jeieli porzcrególne rubryl<i nie rnajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie dotvcly''.
3. Osqba skladaiąca oświadczenie obowląrana jest określić przynależność poszczególnych skladnikórłr

majątkowych, dochodótlr i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku pbjętego małżeńską wspólnośclą
majątkową.

łl. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte lą informacJe jawne, w części B zaś informacje niejawne dołczące adresu

aamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca poloźenia nierurhomości.

cZĘŚĆ A t ,

Ja, niżej podpisany(a), . hgl.\]q. . ..bl.*!l:.:.§.D. .,... |,?.!.l.ł:.ięJ,?ui.n2t-"..J.
(imiona i nazwisko oral natwisko rodorvr} |

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gospodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne {Dz. U. z 20t7 r. paz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz, U. z 2O77 r. poz. 1875}, zgodnie z ań, 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sl<ład małżeńskiej wspólności majątkowej lub-stanołliąee-mói
,nają+deedĘĘ
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{mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)
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udzialy te stanowią pakiet większy niżIO% udzialów w spólce: ..,.....}ri{l......CVC!.ąC..ł:r.
_j _,)
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lV.
Posiadam akcje w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Poz. ]{l2i)

akcje te stanowią pakiet większy riiż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęlam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,......v).f

v.
NabYlem(am) {nabył mój małżoneĘ z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu * należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.
1,. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarcząz {naleźy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

ll,
1. Dom o powierzchni: ,,...l,§9-.. ml, o wartości:
2, Mieszkanie o powierzchni: .,.,.,fr,,..,.. mŻ, o wartości;

p ra wn y : . lł :1r,:ioi;.>rłr, r 
i

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodar§twa;
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tYtul
Z tego tytułu

4. lnne nieruchomości:
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2. Zanądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

.h.!ę. Ę,5

- jestem członl<iem zarządu {od kiedy ) : ......,...,..,........,....tlt.ę.c.....d.c, li,c. l 
1.
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2. W spółdzielniach:
h,r.*,....,,CLr;t*l gY
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3. W fundac.iach prowadzących dziatalność gospodarczą:

r;;,;;;;;;;;;;;;;;;;iil;;i, . , ,ń;C, , 
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(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:

- osobiście

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....,...,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w rol<u ubieglym dochód w wysokości:

jestem czlonkiern zarządu {od kiedy};,....,,.,,...,...,,r.!i,ę..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}: ..,,...,,,,...,n,i. ę.,,.....
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lx.
Składniki rnienia ruchomego o wartości $owyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów rnechanicznych
nafeży podać markę, model i rok produkcji):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam} w raku ubiegłym dochód w wysokości: ....rL.!§.,,

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzysl<iwanych z każdego tytulu:

::,.., ,,, ,,,l E"q.,.,5:15. ,..i.,b.;i..i...*łt,łiJ,...{ń.;;,;iii,]ę.t_,i:d. .,.:,,. ,,, . .,.,,...,,,.,, ..,.... ,

X.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 zloĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości!: ...,,.

.:,:::.:.:.:...,[jl..*.l:93.,.:: ,:::: :. ::.::::.,']'':,':..::::.::,:::: ::..::.:, :: ::.,:,,:: :::.::::,:



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zata]enłe prawdy grazi ka.a pozbawlenia wolności.
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I Niewlaściwe sltreślić,
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej rru rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.


