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OSWIADCZENIE MAJĄTKOW
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ł,ir, all:rilełutc. . . . . /ar: . .ł. 6,Q,.,'! Q ał...l' a(miejscowośc) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej zrubryk.
Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie do§zczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynalezność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązatl do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelrrości pienięzne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęniadziałalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy
oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w
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na kwotę:

il.
1.

2,
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4. Inne nieruchomości: powierzchnia:
o wartości:

tytuł prawny: ....
ilI.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet

Ztego

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

ćtź€. ł{<łńłX<

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w spółce:

..er.. ak1CZg
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docl(od w wysokości: ...

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z vnryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczątĄ (nalezry podaó formę prawną i przedmiot działalności):

4ł/ć

osobiście
wspólnie z innymi osobami

7.tego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....

2. Zarządzam działalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście. .../44ł. ę/źł(Ą,::1.......ł . .ł

wspólnie z innymi osobami ,..,4ł/ ł d*er_ź
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .

łł,{.ę. ń.g*?
vII.
i. W społkach handlowych (nazr,va, siedziba spółki): ..../44.Ż. aą*1

.a/n&6ff

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,4ż/.€. ąr%
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ail.(. rk6*u

,/|/,,l ? dąqfuł
jestem członkięm rady nadzorczejl3l (od kiedy):

/Jx,/.(,

zt",g";;i,;;;-;;i;;i;ł"-,;;;;il,r:r#r|*;":"ffi#,

jestemczłonkiem zarządu(od kiedy): ..?,.ł,4.(. ...a.kŹtl{a,ą\,/ d



jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy): ....,.../&!(. gń,łaU/aJo

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

.4u.(,........uk
VIII. Inne dochody osiągane ztytułuzatrudnienia lub innej dziŃalności z.arobtowĘ lub zĄęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zku;ńegotytułu: ..,...r??{Ż ddi%!

.robkowói lub zaiec- z

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): , , . r',{łś. aćaŹą %4 . .. . .,JJ



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

,fułłł.ą. . . . kd, . . . ła ał, ł8 ćrńh. 22auaę7./ę
(miejscowość, data) (podpis)

[1] Niewłaściwe skręślió,

[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w roInictwie w zakresie produkcji roślinnej i zvłierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad tadzor crych spółdzielni mieszkaniowych.


