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osoba skladająca oświadtzenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i eupelnego wypełnienia

t,

każdej z rubryl<.
Jeżeli poszcregóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastgsowania, należy wpisać ,.nle dotvczt''.

3. osoba skladająca oświadczenie obowlązana je§t określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnoŚcią
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dóty§ry maiątku w kraju i ra Eranicą.
5, Oświadczenie majątkowe obejmuje równiei wlerzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są irrformacje jawne, w częŚci B zaśinformacje niejawne dotyceące adresu
lamleszkanIa sktadającego oświadczenie oraz miejsca położenla nieruchorności,
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Ja, niżej podpisany(a), .
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(mlejsce zatrudnlenia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnla 21 sierpnia !997 r. o ograniczeniu prowadzenia dłiałalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. z 7OL7 r. poz. 1393) oraz ustawy r dnla
8 marca 1990 r. o samorrądzie gminnym {Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1875}, zgodnie z ań. 24h tej ustawy
oświadczam,że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólności majątkowej fob-§tąn§łAsiąfffiói-

majątełrceęĘ,l

l.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięźne tgromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone

w walucie obcej:

,...,...,,. na

,1i

Zc zntiitną rvprotvłdzoni1 przez §

..A.5,...ąs..,.,łł.
...........ni,ę..,

kwotę; .....,,,,.,.,.,.|j,,,,i,.,,...,

l plit 3 rozprrrzildzcnia,

.d#I5t3

J,
UU-l

o htórym morva tł,odnośniku 3,

1])

f

l

ar§

_9_

,Dzicnnik Ustnrv
ll,

Poz.2{}]0

*i, tytuł ń rawnv, Ń+h-Ń.,,, nnd.q,
o wańości:n.is,.daĘ9.. tltuł prawny:,,;n r*,..dd5,!

o wartości: . 5tł*rr*.

1.

2,
3.

rodzaj gospodarstwa;
o wartości:
rodzaj
Ętuł prawny:
z te8o tytułu
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:
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posiadam udziaĘ w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziatów:

udzialy te stanowią paklet większy niż 10% udziałów w spótce:
Z

Posiadam akcje w spółkach handlowyclr

-

ni9

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż!D% akcjiw spółcel

ni r,....dłĘryt.,.
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tego tytułu osiągnąłem{ęłam)w roku ubieglym dochód w wysokości: ....
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tego tytułu osiągnąłem(ęlam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
jego majątku odrĘbnego)
Nabyłem(am) {nabył mój małżonek,z wylączeniem mienia pnynależnego do
jednostek samorządu terytorialnego, ich
od Skarbu państwa, inńej państworllej osoby prawnej,
które Podlegato
związków, komunalneJ o=oty'pru*nej lub związku metropolitalnego następujące mienie,
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]. prowadzę działalnośćgospodarcząz {naleźy podać formę prawną i pnedmiot działalności):
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tytułu osiągnąłem(ęlam}w roku ubiegłym pnychód i dochód w wysokości:_..,.fr,§9.. .4p.Łx.ętł,ł
,J

2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnornocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):,.........,.§.l9,.

cleb,T5.,

- osobiście .....,....,.,i.i.l.i,,,.,.
- wspólnie

z innymi osobami .,......,.,i,:.i-;.,.

tego tytułu osiągnąiem(ęlam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,...,,].l,:.!,,,..,.;;,\,;i;ji,,;;,,i
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1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki):

nłs*.,...CIOĘ.ę3.

- jestem członkiem zarządu {od kiecly)

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): .,.,......,...h.i,ę

rrlĄ%

-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):,.....,,,Rig...,

a.!*!"5.iy

Z

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,..,.§iŁ...

2. W spółdzie[niach:
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ż *ag.t5.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)
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Mbry.

- jestem członl<iem rady nadzorczeJ3 {od kiedy}: ..,,,,,,IJ"ł.,§-.....nkly,T5

- jestem crłonki em komisji rewizyjnej (od kiedy) l,.,,,,,,,.,,nj.ę,,
Z

tego tytutu osiągnąłem(ęłamt w roku ubiegłym dochód w

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

wysokości:..,....Ę{,*.....ad3e5,..

.....J}łŁ.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,............[L1.9.....
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- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}: .....,.,,n
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegĘm dochód w wysokości: .,.,,.l,.,.i.,.,..ii,i..;.;j.";,l,;",

VllI.

lnne dochody osiągane z tytułu uatrudnienia lub innej dzialalnoŚci zarobkowej-lub zajęc, z podaniem
kwot uzysl<iwanych z każdego tytutu
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lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00G złotych (w pnypadku pojazdów mechanicenYch
należy podać markę, model i rok produkcJiJ:
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Zobowiązania pieniężne o wańości powvżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredytY i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku

z

jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚcil:
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powyższe oświadczenie składam świadomy{at, iż na podstawie ań. 233 § 1 kodeksu karne6o za podanie nieprawdy
lub lataJenie prawdy grozl kara poabawienia wolności,

óą
l

n.a,......ł..Q-.9.k

,.§3

(

Nlewłaściweskreślić,

irl"[i^ls"| wytwórczej
' iNi;';;ińv
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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(miejscowośą data)

vrr

rolnictrivie w zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej, w iormle

lrlie dorycz*y rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.

