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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynaleino66 poszczeg6lnych sktadnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maiqtku odrqbnego i majqtku objqtego maliedskq wsp6lnoSciq
majqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno3ci pieniqine.
6. W czq5ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo5ci.

czEse A

Ja, niiej podpisany(a t,....O?..4/.Q. .{kfu?b.'k*fu....r.&*?..a...-@q,b/e
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u ony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczei przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875'), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliedskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

* ..-il;r/g.e*,..............
bav.zt?c/ceirt""""'7""',

l.
Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej 5

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: ...A.1C.

- papiery wartoSciowe :de*ai
na kwotq
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il.
1. Dom o powierzch ni, tl?t.{.9..*#.-,m2, o wartosci:
2. Mieszkanie o powierz chni: nr.?..d.2$V,o warto6ci
3. Gospodarstwo rolne: , '

rodzaj gospodarstw a: ..ru€... d?$,ry
o warto6ci: .................:........1...........

4

rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ...............
Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:

lnne nieruchomo6ci:

il,;;;;;,^, . i)c . . de $e.*.V-

...., powierzchnia: .........

ch handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

ch handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji

o wartoSci

tytul prawny

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni| tO% udzial6w w sp6lce:

Posiadam udziafu w so6tka

..p.tk. d?/ep-?

tv.
Posiadam akcje w sp6lka

..nk.....d.e$ery

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni|7O% akcjiw sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegato

zbyciu w dr.odle przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

.nt?..dQ.r.ry

vt
1. Prowadzq dziatalnoSi gospodarczq2 (nale2y podai formq prawnE i przedmiot dziatalnoici): ..
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- osobiscie ..

- wsp6lnie z innymi osobami ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ....

2. zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawi,cielery, pelnomocni
(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalno6cil: ...2!.€...d.2.f.ry ::::::::' :i::::::::
- osobiScie

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ..

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..

- jestemEfon-kr-emkomis jirewizy jne j(odkiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ..

2. W so6tdzielniach:
..ru€ dort@-

3. W fundacjach growadzqcych dzialalnoji gospodarczq
ru.€.....g.a..fr?:*r.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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- wsp6lnie z innymi osobami
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlo.tych (w

nale2y poda6 markq, model i rok produkciil: ...(?/.€.. Ce$*/.

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

vlil.

przypadku pojazd6w mechanicznych

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

warulki, na jaki-ch zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): .....
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Powy2sze o:iwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

?a* zz u'rc ( 1*. . .4 ?:. *:. I d. ! o.
/ (mie(cowo56, data)

1 NiewlaSciwe skre(lii.
2 Nie {otyczy dziatalno6ci wytw6rpzej w rolnictwie w zakresig produkcji ro5linnej i zwier3qcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
a

nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych3 Nie dotvczv rad
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