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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdl starannego i zupelnego r,nypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowanla, naleiy wplsad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwladczenie obowiqzana Jest okre5lit prrynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w I zobowiqzafi do majqtku odrqbnego I maJatku objetego matiefiskq wsp6lno6clq
maJqtkowq.

4. O3wladczenle majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. O5wladczenle maJqtkowe obejmuJe r6wniei wierzytelnofcl pieniqlne.
5. W cze5ci A o$wladczenia zawarte sq informacje jawne, w czqScl B zal lnformacJe nlejawne dotyczqce adresu

zamleszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienla nleruchomo5cl.

czEsc A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieriskiej wsp6lno$ci majqtkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

Zasoby pieniqine

- (rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: .. .*.c.,..L5.;!..,.>.6 .14l'9,&.t.9*r.r ke.............
t t t g.i.k*o.i. s)... oxq. f I k a.uL.*

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ....r(***,....te1e./.y.tty.

- pa pie ry wa rto5ciowe : ....... lh+.q... ...d..e.lg..c.t.y



.1.*............m2, o warto6 ci:.tr.6e,eo..2,.:.ftytut prawny: LL+.1.r;.t.s.. -la*/kk
*+,S..ct{sy m2, o wartos ci:+t tx.d.t$,.t$.. tytul prawny:,X... ,?j};:fl

rodzaj gospodarstwa:.......a**t...J.rJ3cr.y.... powierzchnia: ...r.r.r-a...+(:.b.trv

rodzaj za b u d owy : ......a.r.1e... n 1.,. f1r.c A
tytul prawny : ......3rA.r.!......r[ a. dy.cty...
Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w-roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .u,tli..*.!1.t+1...,...

4. lnne nieruchomoici:

il.
1. Dom o powierzchni: ..........
2. Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:

powierzchnia:

o wartoici

tytul prawny:

ho-

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta udzial6w:
......4*.e.....0(e.!. .qry..

udziaty te stanowiE pakiet wiqkszy ni| Lo% udzial6w w sp6lce: .....a***...,qb.6.r.b..

z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci .....rt^,-*r.'...e.(r.S.r.ry........

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handl

.....ru^t.....;)(e../.r. Sl-J

owych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy
............... ti41+,...."-h.6.1D. . ..... . .

nii t0% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...tt*+t ...tt|r,/y..cg......

v.
Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylgczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pafstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo:

vt
1. Prowadzq dziatalno66 gospodarczq2 (naleiy podad formq prawnE i przedm

...................44,+t'.... ...clr. {y.s^ r.y
iot dzialalnoSci):



- osobiscie ......... 1444..,... o!r$.*xy.

- wsp6lnie z innymi osobami ....r.2..r.1.....oG./ry.uy

Z tego fftulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: a,r"'\...e6{..qry.........

2.ZarzEdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(naleiy podad formq prawnE i przedmiot dzialalno5ci): ../**L.....Qlr.fo.S+y

- wsp6lnie z innymi osobami ....t**ti.....olu.t*r,

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ..4*1X....*l;>*rl

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...../t f+k ..... n!r.ly.*t1..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....,:L4.,e.....etc.lyt*1,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...+*.r*....;(r...9.*r+...................

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6cit ..tta.**..::h.6**1.

2. W sp6tdzielniach:
............, -444d....... s(r..!. s.r.y.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...kui....Cah.rA.

- j estem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .a.r*r|.....oh$.ruy.

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...t1,*.*..d*$*g

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno(i gospodarczq:

.........a+a*.......*. try. *7

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...,".11,'R. .e.(;.r!.r.y

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..rH"\......e(r.6.cr.y..........

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..c**-\.....p.6.e..U..........

Z tego fftulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: .&t*r,'....olaly*1....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): *r*.....*.t sbF...



Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .tu*\...;J..clg*t.y

vllt.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
.........ele.r,h.coJy...ets.....L&.r.x.t*k *...9.y.**.y1..:.....5..3.,../.r3.t./.?:..pI....bu*tk..

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markq, model i rok produkcji): ...........
.....J.r*r*+,ashi d....Q.tske.w.1....Vo.ll:.).rrrCI-?.e.r,{". ..Je.#a^..--..*.ej(.I:....:..q,,(.,.*.L.U*.\k.c..................

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz

(wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): .....onewarunki, na jakich zostaty udziel
..........+*+,\.. ...e lc.7y.cty



Powyisze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

.,,i.r.rd,,..(..{.;;.(ra t.*.. l/.;1,.:;: !.t,,, I p: *ai,,.,
-1-/L, L' .' ;.-rrC,rYv-(e'-,r,...{.o/.........,..............,.....,1......

(mlejscowoSd, data) (podpis)

1 Niewla6ciwe skre$li6.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzqcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


