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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do ztodnego ! prawdą, starannego i zup€łneto WyPełnienia
każdej r rubryk.
2. Jeźelj poszczególne rubrykinie znajdująw konkretnym przyPadku zastosowania, należy Wpisać "ni€ dotvczv".
3. osoba składająca ośWiad€zenie obowiązana jest określaćprzynaleźnośćposzcre8ólnych składników
majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębneto imajątku objętego małżeńskąwspólnością

4.
5.
6.

majątkoWą.
ośWiadczenle fiajątkow€ doĘczY majątku W kraju iza granicą.
ośWiadcżenie majątkowe obejmuj€ róWnieź Wierlytelności pienięźne.
W czĘściA oświadczenia zawań€ są informacje lawn€, w częściB zaśinlormacj€ niejawne dotyczące adresu
zamleszkania składająceto ośWiadcz€nie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśćA
]a, niżej podpisany(a),

urodżony(a)
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1n ojs.c żJtrUdn]cniJ, §tJnoW 5ko Ubiunk.]al

po Zapoznan u 5ię ż plzeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ogran cżenlu prowadzenia działalności
gospodarcżej przeż osobv peiniące funkc]e publiczne (tj, Dz. |. z żo17 r. poz, 1393) oraz ustiwy z dnia
8 rnarca 1990 r, o samorżądzie gminnym (Dż, U ż 2017 r. poż.la7s z późn.zm,), żgodń]e z ari, 24h tej u§taWy

ośWadcżam,że posiadam Wchodzące W skład malżeńskiej Wspólności majątkowej 1ub stanow]ą€e rnój
majątek odrębn.il:
l.

lżsobV pienieżnei

-śroo.io,enlężne 7gromad7one

w walucie polskiej: ,,,,,,,,,,
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środki pieniężne z8romadzone W Walucie obcej:

.,,...,,,.nie...cl,o,L1,"j
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papiery Wartościowe:,...,,,,...,,....,,..,.,..,,,,,,.f}ie
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Z tego tytUlU

4. lnne nieruchomości:

o wartości:.........,.....,,...,........,......,....,nł.g...,alń'tĘ

lll.
Pos]adanr udz]aly W spółkach handloWych

-

na eży podać l]czbę i emitenta udziałóWi

ud2iałytestanoWiąpakietWiększyniż10%udziałóWWspółce|
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Posiadam akcje

W 5pólkach

:::: ::]::y: ::::::

handlowych
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iii. :Ęt:3

należy podać licżbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet więksży niż 10% akcjiW spółce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód

W

WysokościI

Nabyłem{am) {nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębne8o)
ich
związkóW, komunaInej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podle8ało
zbyciu W drodze przetarg! - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,...,,,..,,..,,,...,,....,,.,,,.,..,,,..,.

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

h;e..dnŁ53

1. Prowadzę działalnośćgospodarcżąŻ (na eźy podać formę prawną

]

przedm]ot dZia

- Wspolnie
Z tego

z innymi osob;

ni ,,,,,, ,,, ,fu,L, ,,oLł L,;,!;*t
lJ

tytułu osiągnąlern(ęłam) W roku ubiegłym prżychód i dochód

W Wysokości: ..,,n

!,(-.,,plat.g,j,

z. zalządżam dziatalnością gospodarczą lub jestem prżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dziata]ności
(należy podać formę prawną j przedmiot działalności): ..,,,.,,,,,.n.i.e,,c{aŁyr,.,:1.

- osobiście....,,..,,,.hie
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w5pólnie z innymi
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osobami,...,,,..,.n-e..,...tl§b.3
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1, W 5półkach ha nd jowych (nazwa, siedziba spółki)l

;;;;;k;;;,, .,,,i;*. .,tat"l,*"

..

,,..,,...,,..,,,§ię.,,,Óńgr.3

-jestem członkiem żarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

.,

.,

nłś,..,dĄ3

- je5tem członk]em komj5j reWizyjnej (od kiedy):..,,,.,,,,,,l:,,,l,,,,.,,,
Z tego

tytułu osią8nąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód

2, W 5póidzieln ach:

W Wysokości: ,,...,,....,rrie.,,.d.ł:Ł1l3!,,..,,,,

nłe...dĄ3

- jeslem cz]onk en r.dy nadzorcżej, (od kiedV)| ,,,,, ,,, ,,,,,t-lśj_,,,,Llot):i?vj

- jestem cżłonkiem komjsji rewizyjnej (od kiedyl ........,....,...Ęi.e....!]laŁy.vy

l

tego tyl-|U o<iągnąłen(ęlćn]W rokL ubiegłyrr dochod W Wysokosc

: ,,

,,,,a,,L,,,,,,o,!,r,l*tj,;*i.,,..,,,,

3, W fUndacjach prowadZących działa]nośćgospodarczą:

-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): ..,,...,,.,,,,.,,,,,n;c,,..,,rłoŁ1...,r1
-jestem cżłonkiem radY nadzorcżej (od kiedy): ,,,..,,,.,,,,.,,,,nię,,,.,c{/ily!r1
- jest€m członkiem komi5ji rewiżyjnej (od kiedyl, .,,,,.,,,.,,,..,,.,n ie.,,,,,.,xłl5_ci,1.

))

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęiam) W rokL] ubiegłym dochód

W

Wysokościl ,,,,,,nie....cl0!1xj

Vlll,
lnne dochody osiągan€ z tytułu zatrudnienia lub innej dz]ala nościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każde8o tytUlU]

Ix.

składn k] m en a ruchomego o Wartości powyżej 10 000 żłotych (W prżypadkU pojażdóW mechanicżnych
1a "ż/ podać Ta-kę, rodel I rot p.odul .]l): ,,,

x,
ZoboWiązania pienięźne o Wartości powyźej 10 000 żłotych,W tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz
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Powyższe ośWladczenie 5k]adam śWiadomy(a), ]ż n. podstaW e art. 233 § 1 Kodeksu karne8o za podan]e n eprawdY
lub żatźjeie pr.wdy 8roz kar. pożbJWienia wo nośc ,

..,.]aręł,,n*..,,..ł,8,,,S_\,...*,prP r,
o
§ (ń ejśCowon, data)
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NlewłaścWe skreś ić.
Nie dotycży działa ności WYIWórczej W ro]nictwie W Zakresie produkcji rośinne] i zWierzęcej, W formie
l zakresle go5podarstwa rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spóidzjelni m]e5zkanioWych,

