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{Juraga;

1, eseba sk}adająea cśwjaele:enie oboivja;o,r; je:l do;goeJ;rego a pnałvol.]" ;iarałl,1eg,o izłioe,iłlege; łtł,ypełl.łienia
kaźdej z rubryk,

1! łałoli x^e"4. Jc/E-lJ 6lt-l:;cz€§Óine rubrYki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosołvania, należy wpisać ,,nie dotvezv,u"
3. Osoba składa.jąca oŚwiadczenie obowiązana jest okreś|ić przyłlależność poszczególnych skladników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
rrrajątkową.

4" Oświadczenie nnajątkowe dotyczy rnajątku w kna3'u i za granicą,
- 5. Oświadczen!e n,lajątkowe obe,!rrruje rówclież wierzyteiności pieniężne"

6. W częŚei A gŚwiadezenia zawańe są infornnaeje jawne, w części B zaś irrforrnac.le niejawne dotyczące adresu
zamieszkania sł<ładającego oświadezenie oraz rnie.isca położenia nieruchorności.

{miejsca zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po ZaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 2]. sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z żO17 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, Że Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

urodzony(a}

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

na kwotę:

czĘŚĆ A

-la,nizej poclpisanyia), ,,. .

/V-v Ó9kqł{



Il"

1, Dom o powierzchni, .... .,ł&....,,
2. Mieszkanie o powierzchni; ....5,U,,,.,.
3. Gospodarstwo rolne: a \ _

r odzaj gospoda rstw., ....,...,..'[łł§...,. , .,,.,,,. nor,rrierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudorriry:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
]nne nieruchomości :
por,łilerzchnia: .,,,,, .,

o wartośei:

+.,+, ^J ^._,^,^,,,

l|!,

Posiadam udziah7 w spółkach handior,rrych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 1O% udziałów w spółce;

Z tego tytułu siągnąłem{ęłarn} w roku ubiegłym dochóci w wysokośei;

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 1O% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriainego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przeiargu - naieży pociać opis mienia i ciaię nabycia" od kogo:

" "" " " " ",": ".,." " " " "'= ". ",; " " " " ! ",,""",.,.,..
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Vl.

' :::-:::::i]:::]:::'gospodarczą2 
{należy p.odać formę prawną i przed

ł//8/ dlŃW
t1\\

miot działalności):



* osobiście

- wspólnie zirlnymi osobami

7tego tytułu osiągnąłem(ęłam) vil rokLt u!:iegłyrn p.zychód idochód w rllysol<ośc!:..........,.,...,.

2. Zarządzarn działalnoŚcią gospodarczą |ub 1estem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działainości

- wspó!nie z innymi osobar:ri

Z tego tytulu osiągnątem(ęłam) rnl roku ubiegłym dclchód rrrl w)rsokości:

V|l.
1. V1/ spółkach 1,1andIowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem_członkiem zarządu {od kiedy);

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy);

- !esiern czl'onkiern komisii rewizvinej (od kiedvi:

Z teso tvtułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubieghlrn dochod rn7 yr,,1rsol<cści:

2. W spółdzielniach:

- jestem członkienr zarządtl {od kiedy):

- jestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,..,........,.,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą;
u,,Ę doĄżq

- jestem członkiem zarządu {od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

inaieźy podać formę prawną i przedmiot dz!ałalności}:

- osobiście

M^_g dłŁ_1c4-4



Z tego tytutu osiągnątem(ęfam) vv roku ubiegłym dochod \^/ t^/vsokości, .

VllI.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotyeh {w przypadku pojazdów rnechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ........,..,.

roilł, : ; : §s..bo ur_t :§hafu ,i . : Ałol Ał, :,, f,fl ,,q Ąt : _łp§,8"""""'



aZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby skiadającej oświadczenie; .

Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1 Niewłaściwe skreślić.
' Nie. dotYczY działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
. i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

$dd.,C6,o/,łO)a
(miejscowość, data)


