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Uwaga:
1. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. JeżeIi poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotvczv''.
3' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńską wspó|nościq
majqtkowq.
oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

4.

).
o.

czĘsc A

Ja, niżej podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działałności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. z 20!7 r. poz. 1.393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U' z f0I7 r, poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej wspólności majqtkowei |ub stanowiqce mój
majqtek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne: l\
- środki pieniężne zgromadzone w waIucie po|skiej:

- ś;;J;'.;';;l;;;; ';;;;;J;;..;;;i;;;;il;' ']:..Ąńc*-ectĘętĄ:j...'....'...'...............'.'.'....''.'.:.....
.........f......,..

- paprery wartoscrowe:

qtł
t"



ll. \t t r \r

]-. Dom o powierzchni: ..'''lT(...*-''fi!Ę'. '', o wartości: .... tytut prawny:

2' Mieszkanie o powierzcnni:)lm.('*p\*.{.] *', o wartości: .:.....,.........'..'.' tytut prawny:

3.Gospodarstworolne: , ' 1 ,.f \."
rodzajgospodarstwa: .........,.,''./.tptĄ^'"(,........... powierzchnia: .....d..'.V.\|...!Yt''...'.

r odzaj za b u d owy:'... ... .. d,o t",.ł..''.. 9\ l.(x.r.r'i pr"!\' 
{..0lł0 Mc

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ........'........

4.|nnenieruchomości: \,.' l

powierzchnia: ........''.'......'.,........,VńŁ cĄĄ

o wartoscr:

lt t.

Posiadam udziały w spótkach hand|owycĘ - na
\\ ,\,r,tŁ (

zy podać'|iczbę i emitenta udziałów:
>{trer^t

;;;;;;ń;".;;';;;il;i;ilj; ;;-; ;;;;;iil ;;;;; ; ń;;;;il .....'..}!

IV.

Posiadam akcje w spółkach hand|owyc h - na|eży podac Iiczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet większy niz1'0% akcjiw spółce:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich

zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|ita|nego następujące Tiu^lf; 
k.^i|.:.f:.1Ęę?i"

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

praWna i przedmiot dziataIności): ..'.......'.'......
u[2r^l\



- osobiście '' łn.ię .,i..*){...t,+

, ."*" iui"i" ;;;;;ui;;i-i.*l - ,."o; ;;;,ń ;;;,;il ; ;;;il ;;;il;;;; .v"t.'.'tłĘĘĄl
/ 2, Zarzqdzam działalnościq gospodarczq |ub jestem przedstawicię[erq, petqoęocnikiem takiej dziataIności

(naIeży podać formę prawnq i przedmiot działaIności):

- osobiście

-wspólnie z innymiosobami .'...... 'l

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości; ,.'

vil.
1' W spótkach handIowych (nazwa, siedziba spółki): ....,....

_ jestem cztonkiem zarz4du (od kiedy):

' 
,;;" ;;;";";.,;*;;i;;i;i;;) ; ;;-; ;;1";; ;;;;;; *;'"0"i.', :(,'r"t i

2. W soółdzielniach:

- j;;;;;;;i;"il;;;.;;; i;j -l;;ui. .''..t.,iułł .hq;ą..'...'.....'.'........' ''..'...'................'....'..

-;;;;; ;.i;;il;; ;;;; ,..j,"'..,";r i;j -';;;i, i'/\^nI 
i

l\
Z tego tytutu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.'..'.]

3' W fundacjach prowadzqcych dziatalność gospodarczq:

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): '.'.'...

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ......].\



Ztego tytułu osiqgnqtem(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia,lu,b innej, dział3lności
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ...ilJocl,rłc,l"....p.-'.YiL:r.\Ą^'lł.....

J',0' f,c'{ $-.l . .t"*ł,rn hl..=.'..'kĄ.'m'' g 3. oT.......

zarobkowej Iub zajęć, z podaniem

'Ą^4^^p.\"$J ..9 . il*t'..'J.'&33'..

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotyc
\\n'. .

(w przypadku pojazdów mechanicznych
>.l".łca.rł \naIeży podać markę, modeI i rok produkcji): '........'..'.' ].

X.
Zobowiqzania pienięzne o wartości powyżej 10 o0o ztotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (*gFeę kogo, q zwiqzku'z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .....

E,_



Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

l

F. Ą[.Vlbrł..'&h..Q h., rD'Ł,O.d......'...'.
(miejscowość, data)

Niewtaściwe skreślić.

Nie dotyczy działalności Wytwórczej w rolnictwie w zakresie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego'

Nie dotycł rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji foś|innej i zwierzęcej, w formie

tr.2
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