
oŚWADczENlE MĄĄTI(oWE
k lt , eęp.Y wólb, śekretarra gninv, śk rbnika 8minł łj.rcwnika j€dnostłi o€aniDcvinej 8niiy,

osobr żażądńją.ej i cnonb organu żanądzają@3o lminną osoĘ p6wĘ o.a, osoĘ aydając.j
d..}4.admlńl*..yjń. wlńi€nl! WÓjt.l

, ,,,-,,, ,,,,,,, ,,,,, ,dńl, ,], ,,,,,, ,,,, ,,, l

1. olob. sld.d.ją6 oŚ}lrda.nl. obowlą:ana jen do 4odn4. l pEwdąi *ra.n4ó i u up.lń.go Wtp.lńl.nl:

2'l.i.lleond4ólń.rubryEnleżnaidul.*łÓnklMynpnYrżdkuŹł6

maląlkoqch, do.hodów 1bh.wląEń do ma!ąlku.dĘ6n$o l maj{łu obj.t3o malż.ńsĘ wlpólnoś.ią

4, oŚ,bdd.nle mająlko*. doty€y maj.,ku w kElu l a gńn'ą-
9, ośuladEgnlem.jrlkow.ob.lmu,eróvrnl.isl.r:yi.|ńoklpl.nlęźń.,
6, W.4ć.i A ośwl.dd.nl, żawań. ą lnloma.l. J,,ną w.aśd 6 żś lńfoha.]e nie].yne dory.4.. adrcśu

Emlgnranla *ładalą.{o ośwlad.&ńh ońż n1.1śń połd.ńb ilduóonośd,

la,rDąpodpięnl(.,,,,_J\,,j,,,,,,,,',,,1,,,,,,,|9,9,,,,1,,._,,-,

dbNlit ł96:1 0o_.2]
l-:,-,,::L;;n.,,;\,i;;,"l.,,--,,,, j{,;i-,i6";];;i,,,,-,
, , Nłr" ,.t",,,\"""'"- -ę,, ędoł* 6,ł

po źrpożnrńiu śię ż pnepkami Uś Enieeni! prcMdż€n]a dżjal.]ności

8ospodadeipżeż ó!óby peln ąća funk.je publldne (Dż, U ż 2017 r, poz. 139]l oraż unawy ż dnla
3 m e 1990 l, o śańonądna 3minnyń (Dż. !, ż ?0r7 Ł poż, 1375), ,lodnie ż ań, ż4h l.] unawl
ośWladeam, ie pośiadam wchodżące W śkhd mJreń9kl.j Wspólnośc majątrow€j lub naifuiące mó]

-łodkl p]€niężne żgrcmadżone w walucie
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" 
_****,, ,,,,,, ,,lo_],,,,,,,,, n. o mn*a c,,,,r]l0,, ,. ,, ,",, -,**, ,,J4, ,, ,,,

tr,ł,eyrrieopouezc-,,,,"r,,l,,,,,ń',owłnośc,d*,,,]Ą0'f,,('tyfulpl.wą),",,,!""",:"""
-' 

iia'ij ."."j,,ii*, ..,.,,...tl,Lt:,,,,,,."l,Q],,!,i,]l,,,..,,,,, ,,,,-,,,,,,,. .,,,, pówi€nchńia| ,l\Lę, ",t,a-i:r,l !

a hne ą,.,uchoToł,,
L]),,,,,,L -", ,,,,,,:,",,,:1 ,,,,,,,,f,,,,, L,:,,,,,5, "" """ ", " ", """

. -"ń.ąi,,.{.,,,,E,a,.,,a,ai,,,r1:

oos,aoaTLo.iaĘwspokelhr4d'ówy.l-rłlerypodać i(żbę emhenbudn'ló*

udżialYtestańóWląp.kielwięksżyńiź1o9śudżiałóWwĘólcg.,,l\],i;,,,,,,)!r!r,,i:,,,,,,,.,,,,.,,,,,."""""",

ziegotylu{Lorągnąleńlęlrnl*lo ubieslvT dorFćd w w\Ąoo tri ,,.,,,,,, - ",:"""",

oosaddmrl.jesśpol|3(Fndndlowv.h- D,eźvpóo.al,aoę,enlPnlrak.j:
_-\

akde te *anowia pal]el w,ęk*y niż 10rt at.]iwspóke,

z legó -ytLlu os ągĘlen(ęlJńl w lokJ Lbiegłm oochód w łYsolości

Nab}aeń(am) (naĘl mói ałżoneŁ r w9ąe€niem ńićńia pĘynaeźnąo do je8o m:jątku odĘbńe8ó)

od skarbu Pań9twa, |ńń.j państwowej osoby p6wnej, i€dnostek sanonądu tełloria]nego, l.h
żwiążków, komlnalnej o$by prawnćj lub źwiąźk! m€lropolitalń.go iadępujące,Tie]rie,_hÓP podl.gało

/by.,UłdfudżepĘetólsl-nrl.żyp.di.opisrieniJidilęnabc,a,odlogo,,,L!,,,,,,,,,.-,,,:,,,l,,,

1, Dówadżedżiałalno\ćsGpod.rcżą,Ina P/y pód..lóm+rEwn{ .,ż.dmbidżidldlno90) ],1,,,,,:,,:,,'
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ż te8o Muk osiągiąhńięhm) W rcłv ubi.głm d@hod w w6o}oi.i] ,:\,l§,,,,,,:):)j,,r,(ł,Y,,,,,.. ,.

ht dooodv oś rgdn€ ż lyiulJ ,drudń,eń,. luo ,nnel dż ó,alnoni brcblo{eJ lJ. żdie! ż md,n,.ń
*ol Lłll wańwh l kaźąs9lYld", ], §, L],.,, ,,.,,,,-,",, , , ,,,,,,
,,,, lL, ,,] ,łl ,*ł-,,,,, , .,,,\,,y-(,,,,,,,,,",,],:t,,,,^,!^ł,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,

słladn,kił,end luchońego ó wanok, poqżej 10 ooo roty.h ls ołypadru p.]ardo* nĘ.han dny 1
ńalrĄ podaĆmalkę, node, iór póduł.jll, ,, l,,,, ,,,, , ,, ,,,,,,

zobowlążańia pieniężne o wańościpowyźej 1o ooo 
'oty.h, 

w iym ża.iągnięta kedył ipożyćżkiocz
w,.un!, nalatich żostaft Jdn.lone {{ob.. \os9 s &Ęż. J ż ja\,m /ddĘe.,€Ą,s,3Le, wyskokł , ,

ĄN



powyjsżeośWiaddeneskl,dańiwiJdomyG),iżńapod*wie l.ż]3§t(
ubab,eii.pEwdYgrcrk .pożbawlenlawonoś.i,

,,1,1s:,lrp_,ń,",,,....ip,lł:,a,ł.{! ]i,l,ł

: Nie dotltży dziala lności wrwó lcżej w lolnictwie Wżakreśl. prod u kcji rośljn n ej i żWie rżęćej, w rofiie
i u a kes]€ gd spo d a.9twa lodż inneso,

! Nie dolycży 6d nadrorcżych śpóldzieln i m ienka niówvch,


