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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvgzv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią

majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .,.,,.tll?.!.lnfi.....1_].a,,",l.rv.c/]..,..[.?gr,t.r.ąętł,ę,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.nąKn, ł

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkc.ja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. pol. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gr:ninnym (Dz. U. z 20L7 r. poz. L875), zgodnie z arl. 2Ąh tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lŃ-s,tanowiąee mój

rnajątek odrębny:

l.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....,.,...n.yś.. ś&sf,q';+4.JJ

na kwotę: ..,....,...,...n*.ę.,dd9.iJ

d nia . ltG,.Q.h,.*Qd9r.



tytuł prawny:

tytuł prawny:

ri!,zw'w

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów:

hie

udziały te stanowią pakiet większy niż tO% udziałów w spółce: .]...,.,.,.,..,

::::::]::::*:::::::1:::] 
- 
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IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

,nł.e.,,,daJ5ry}.

akcje te stanowią pakiet większy niżtO% akcjiw spółce:

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

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem 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.

' :::::::::::]:]:::::::::::::i Ti::]::::::::T::::::i '::::'":]::]:T]ll']i]|,;;,,,,.,.";]\

rodzajgospodarstw a: ,.§p-!{fl.:.??j*ł.!.r:Xź!k.Ł,..........,. , powierzchnia:

o *. ri Js.i, . .x*Jłvłe . ł.9.9.ą y.. .. 5. ;.ą.a-.n o. . : 4.t6..!.1.t ;.i
rodzaj zabudowy: .hvolr"rns.K ...Q9źpe,dśł!'.-q..r.....hał**..94o.eęwlwnR,.-..,....,...
tytuł irawny, ,Rp...6.62s.l.zcÓ.ł , nę f: i .!łpaz fi Rp ..l55r l l993..^ ....^....,....,.....

Z tego tytułu osią'gnąłemqa%ł# ,ss!*§§lYgb8oYMt!o.F,Ó.ŁY,y,F:ĘfrŁ3.b Ęł.3q.3i;ŚM*.
4. lnnenieruchomoŚci: nireló-ułz,Ę- P-.;,jcarĘcul u *zcŁvd,oń z\.4ęząr.3 O 3"aęJ. "rot-.3łn

..[r.E,9.,.



- wspólnie z innymi osobami ...........tiń.ę. #y*.^1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....,,;.........}...,....,......,,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,.pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........tll*ę..aL?Ęi3
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fuĘ5 5
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Vll.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....nł.ę,..,..Ck2tH.g}.\,{,JJ
-:::::::]:::::::::::]]::-::::1liiljl]] , , ,_: :_ _ ,

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.........l.'.....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......rrłŁ,..,.*{,fit5.rą

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....,..,...lLŁ.c. ....CrłLu.u^ąJJ

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): .............,.i;..-.....,-j,*..l,,.,,.:.;.,-l.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,.,.:.r..,...,.i..,.1".;:.\.l.:.,,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.n,r.ę.,. -.'lpq..5

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): .................I],r.U.,...fuą.rr.1,

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ...........,.....lt§e,.,..d,Ct-l.r,vS-1.Il,* ,_,-J



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokoŚci: ..,......[]:.Y......vłl':il;.,,,}i,'iri
..........:-i.

Vlll.
tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

::::':I:i,::-:,,::,l,**, ffi*ł;Jl .#;rbil*;ł,,łi*tł,,,,,,,,,,,,,,
)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci); ....,

nle-..ńofy.v.ą

)

::::::::*::]:::::1lii]ll]]] , , ] i,i ,i!; ;d; ,;.; ,, j,



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

mO A6 .OU ga l9t
t. t r... !.,. t r /t !...

(miejscowość, data) Sry
Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospoda rstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,


