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{ttr*i*ł]xeomy.e}

{Jxraga;
B" {}§**§ *k*ada§ąm c*ptadcxgm§e cfueruiąax*s §*s{ dc e6odn*gs z pr*xr*ą §Ęra&§rąa i złłpe**ega eąpplł:ie*§a

k*źdt§t nib$"
Ł iei€Ei ry**§ń§*e nłk*it§ *:§e =nłidują w Łonkrgtnyrn pł-ryp*dk*ł 

=łstłr=ł:w*niao 
n*§*źry wpixać.ale_d_etYqf.

§. &sgk sffida§ąea cś*§ad**x§ę oŁatłiązana jest okreśłłć prcynelel&ne{ć pł*tłcĘ§ótny{h s§*ładxiŁł&rry

nłaiątkagr*tł, dackgdćw i zebcłriązań da riraiątku adręfunego i nnają*r c*Ęął*6* rnał.żnft*ką wspólnnśc§ą
rna§ątkoną.

&. *śrxiadceeni* ma}ątBa*wce d*tygzg frl*jątkł,l w kraju i za granią.
5. §śsrŁ§d{:z€nie t*ająt§łtlt*łt obt§muie ró*ni*ź ałierł3telłłośeł pienięint.
§. W uę:fui § *§wia*ceąia E*tryarte ą inf*rrnnacje iawną w częśei B saś i§ł{*rrfia6ie łi*iawrte dctgeące adresu

pa*yłi**ł**n§* s&§ad*§ąae6ł o&*łiad**nię łxał m§ejsra pdcże*ia Ęierąc}*ryĘgrśd.

czEŚĆA

Ja, niżei pdpisany{a}, .."....."

(miejsce zatudnienia, śarłowis*c fub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustaury z dnia 21sieęnia L997 r. o ograniczeniu prołłładzen*a deiałalnaści
gospodarczej prłez osoby pdniące funkcje publiczne {Dz. U. z 2OL7 r- poz. 1393} oraz u§taury z dnia
8 marra 1SX} r- o §arnoreldzie gminnym {Dz" U. z żB17 r. poz. 1875}, ugodnie z ań. 24h tej ustawg
oświaduam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek drębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei:

* śnodki piertiężme egrcrn*daone w waiucie ohcej; .-"-,".!^.§*-.""'
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{it"tłi*ł;: l t*ał*i_<kł: *rał cłau.wisfu* i:*d*,.*e}
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g§WĘ§{E§#|Ę §6§ĄĘlH*B§§

ęs§§łą*affiryłmoffa,ge Ł§erewmikx§ed**głk§ łarga#a*ry§a:*§ g::::::::::::::::r*imy"

mgĘ,gam#*sśąg*§,ł*§w&aeganu_xar*ędzaiąc*g§§animfi*§6eĘ4pffififĘffimaĘx*vd*§*cei
d*ry}e.admłlłSre§xiu*,w*N§e rłx*w,aPal*

l

.""" "-§jng-k:= ...., am*J6,ffiŁ8lŁ". ..
{tm*ffi,ar,xmic}

{§xcagx:

ś" &§*bB x§ada§ąm ofuadca*m§e a*owiąarx*§*sł d* ęodrr*g* z pre*rdą *tef*$m€a i mpeĘm*gs ęĘffiłnignia
kxźde§ x rufur*§c.

Ł J*ś*Ei pc*gó§*e łąłĘ*§ rł§e znajdują w konkr*tmyrm prręxdkł.t xłStr*t*erłia" n*ieźry łłrp*lań.cre*doąmf,.
§" *sek skda§ąca erśę*§ad**r*§ę *Ło:edązana §est okreśłłć rrgyneleźr**:§ć poełeeegó§rryc*ł *kładrih&w

*ła§ątkaąy**t, doeltad*w i rab*wiązań da ryraiątŁa adrębnego i enajątkr *bi$e5* rn*źrńrką wspńl*sśrią
rnajątktłtłą.

4. #€rxiadcaenie maiąt§e*ęre d*Ęczy łnaiatku w kraiu i za granicq"

5" §§wiadaenie rnająt§tttłł*e cfutimuie równicź :*łiarzytelnaści pieniąin*
§. W czę§ci A <x§rryiadceą*a g*warte są infrrnracje jarr*e, w *ęści B zaś iąf*rrała§e rt!*lawne dcĘcząc* adresu

e*nrr§**xitamfi * sk*ada§ącr5o o**§adg*ąlę era: rlt§ejrca p*ł*żexia nl"enjc*s?rr&śd"

czĘŚĆA

Ja, niżei pdpisany{a}, ..",.....

(mbjsce rahdnienia, §tariorrislc fu b fu nkcia)

p zapozrnniu się z przepisami ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o ogranicaeniu prowadzenia działalntrści
gospodarczej przez osoby pdniące funkcje publiczne {Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1393} oraz ustaury z dnia
8 marca lSX} r. o sarnoreądzie gminnym {Dz" U. z żal7 r. poz. 1875}, rgodnie z ań. 24h tej ustauly
oświaduam, że po§adam wchodzące w skład mażeńskiej wspólności majątkowei lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- śrdki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .-.....!.Ą.§E.

papierywartościowe: r,&l..Ę..:...*§.
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tr". D*m $ p<l&ilefichr:§: U[§." , o wartcści: ... §/tuł prawny:
ż" Mieszł<ar:ie c p*,xierzchfi * : W§ ] ..-- Suł prawny:
3. G*sp*darstrłr* rcl n*:

rcdaaj g*sp*dł rstxr", 
" "-", "!§.9. "...

§ł_
o wartości: ...rAg..L-....,
rodzai zabudowy: --.-----.--.".LŃ.-S..-.... .§-

Z t*ga tyta_:łu osiąg*ąBerrł{ęłacfi} \ry rckł-* ufoieg$ym

Ń
,:v{t]ę.\

4. lnne nieruchomości: \
powierzchnia: --......-..--.--.--.-.tĄt Ł.--.

:::: :: :--",: ::::: :* :: : : K*ć" :

§*mltenłx ąldział*w:

udziały te st*r:cwią paŁiet więksrtrl łłiż 3.S*{ udziatów w spółc*: 0

Z teg* tytułr.: *siągrrąłem{ętar*} w rcku ubi*glym dochód w wysokości, ""..l*ŁL"(.":

Z teg* Sa;łł: asiągnąlełrn{ęłan-rr} xł r*ku ub§egfuł"n

v"
Nabyłem{am} {nabd mój małżonek, z uryłączeniem mienia przynależnego do jego maiątku odrębnego}
od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne6ą ich
związkwv, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienią ktore podlegało

::]::: ::*"::::*_:::::: ::il§§ :'ffi'$§§:',T$::::::_:, _ :_ _ ", ",:

v,.

:-1§ru§ffifrł:::::::*l]l]l]]_ _ :_ _, :
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S*ś pr**rsty:

F*si*d*gri *kcje w spffk*clr ,\^; podać liezbą i *rrlitent* aŁcj§:
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istr:ymi asgbami "-,,. " -, -rĄd,Ł,,,:

Z tego Ętxłu osiągnął*m{ęłał,łl} w roku ubi*gĘrn preych*d i d*cł;ćd w wysgkmści: .-.---"--------""-

ż" żarłądaarrł dai*łai**:ścią g*spcdarceą §ł.lb iestem praedstawiciei*rłł, p

{r:aleĘ p*d*ć f*rmę prasrrłą § praedłrti*t działalr:aśeii, .-..""""t^*t&","-"

łaki*j *ziaf*§łt*ści

wspólnie z innymi osobami ."--.

Z ttge ry*ł:ł* *siągmąierx:{ęźał*} w ru:kx ubiegłym d*ch*d w wysckc*ci:

vll. 
' 

N_

1. W spótkach handtowych {nazwa, siedziba spfiki): ,.--.-"....-\A§-B

];il;;il;;6;6il;;i; _-. .._ ń:t:
- ;;il J;il ;; ;;;.*-j il ;;-Ą} 1_1- :_ :-'Ą[§:..

-il"*;;;*'' ffi;i.-óŃil;"dr} .l-.,...- \^-N_

Z t*g* Ę§ułu *siągnął*m{ąłan:} w r*ku ubi*gtyrłr doehód w wys*kaści: """." jl*Ś

' :,'::1l':':'":1 
" : _ : : _ _:::...:::\^il( : __k\.B*

3. W fundacjań prowadząrych działalność gospoda5czą:,

__: __ :::._,__" :____,: _,_ :_",_oN:: 
Aó:t-t

- je§tem członkiem zanądu (od kiedy) : ..,,.............. }*L\*......*S

:i -i-* *ł*il.* ;;il;iJ *"rri; * ::... * :. -i§§-*

- jestem ełonkiem rady nadzorczej3 (od kieĄ} : ...... -". --...Wa.§-....

- ;;ł-* ;ffi;-k Ńilńfi 6 ;;Ąi .:., ".-."...:. "'.!AJ..\-.,

Z teg* tytr.ńu osiągną**n,l{ęłam} w n*§ta* ub6eg*9m d*chff w wysckośc§: "-""KL.[""""]

-;;** ;,,-*;;;;;;;;G;;; ;,-drl -:- -":-l_\^t§,,e§§

-il;;;;*"* i;óil;;;;;; ffiil;i, : .. .. ..:.... ą#L"].-
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lnrłe d*cŁł*dy osiągane z tyiulu zatrudnienia !ub innęj riziaitainości
xwat ułffi€A§:i§ 

fju|u: 
t,\U*.1-:.u§ecrł,l\ - ą*

va,,,

§k*adg:ik§ łrlienła rł-łcŁł*rłt*ga *,"gart*ści

aajęć, z pcd*niern

lx.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

,-r-*-,:::.:::*§'ffi §:ł§.[s:#l.--:-....:':T:**:l-...

praypadku pojaad*roł mecl,ta nię:nych
lwł..v.eg§§ ."- l'OD. ł:ł|, ".

E tegc Ęptr:łu osią§rłąłe*t{ęfam} w roku ł:bi*głym dochód w wysokości:



X"xH;;*,y,l§Łźo .l*orrKh,*Ą--
\_J {ps6pl5,

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a}, iż na podstawie arŁ 233 § 1 Kodek§u kamąo za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaułienia wolnaści.

1 Niewłaściwe skneślić.
' Nie dotyczy dzjałalności wytwórczej w rolni*twie w zakresie produkcji rośiinn*j i zwi*lzę**j, w f*r*,:ie

. i zakresie gospodarstwa rodzinnego"
" hlie dotyuy rad nadzcnc,zlłch spóldzietri nrieszkaniołlych.
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