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

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaidujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wplsad "nle dotvczv".

3. Osoba skladajqca oiwiadczenle obowlqzana Jest okreslld przynaleino36 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maJqtku odrqbnego I malqtku obletego malier{skq wsp6lno(ciq

majqtkowq.
4. O5wladczenie majqtkowe dotyczy maiqtku w kraiu i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuie r6wniei wierzytelno5ci pleniqine.

G. W czq$ci A ojwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B za5 informacie nieiawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nleruchomoici.
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Ja, n i2ej pod pisa ny(a 1, ... flnn il. 3 c*{, /.d l(,... z. c/... F.*k-e.L
(lmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici

gospodarczej 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 2077 r. poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy

o$wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2e6skiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

Zasoby pieniqine

- Srodki pieniq zgrorladzone w wa/t4cie polskiej
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- papiery wartoSciowe tlc
...... na kwotq: ..



lt.
1. Dom o powierzchni: ...

2. Mieszkanie o powierzc

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartoSci: .........d.O.

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchn ia: ........ f.

o warto6ci

tytul prawny

-t. ,.4
,r,.k,

rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ......

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w rok uu w wvso kosc i, ku"..,lilL c*t.'.,0,r r<'
(urrtc'tttt dtrt, zc/a'f )

nit" c/ct/t7

29( t4.i..^',.o wartosci: & rtr, o tytul prawn v, e-,auk. (.ytt* u/,i{'ny
nni: a.r'..olsfrcy. m2, o warto !ci:or.c..do!;i/..tytul prawny: .nl1...dufut.t:/.
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Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii t0% udzial6w w sp6tce: ...

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ....

tv
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji: n/e _,/r0, r,/

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni| Llo/o akcji w sp6lce:

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

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

od Skarbu Pafistwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

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

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabyiia, od kogo: ...t?.1(.....d.a!;L'/:f ........

v!.
1. prowadzq dzialalno66 gospodarczq2 (nale2y poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci), -f)t,(..d0.(',/

przych6d i

/:*:t



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

2.Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, p,elnomocnikiem ta

(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalno6ci): ..n1.(....AUf.;'.?.y....................

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

- osobi6cie

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

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..ntC....dt$.Cry.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2.Wsp6tdzielniach: hi(

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel'(od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6i gospodarczq: 71rc-

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

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

kiej dzialalno$ci

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

- wsp6lnie z innymi osobami
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vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub, innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzvskiwanvch z ka2deeo tvtulu: ...r/ot/L*/.....2.....:htutA.......zafuny'nt?.atLu
..2ct.....t*t:rs.....pd......-t)i,.(x/,Ja-za:..ry'a......'t//^crz.z.L'2,r...-../z9.ffi( ,...Q,1.. 

zz -

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

lx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markg, model_i_rok produkcji)'

: "'::Hiii Ai :rnid;ii" liiior l
... .. .. .. . . .... trr. R.D. . .. . /T. CNa. EA . . . . . . . . . .. [ ?.c::ts.( . ) .

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

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ..,..
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Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

./.ri:r'.i. ?:(2{..k!.t.':.".
(miejscowoSd, data)

1 Niewla6ciwe skre5lii.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzqcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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