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UWAGA:
jest do zgodnegozprawdaustarannego
i zupelnegowlpehrienia
obowi4zana
l. Osobaskladaj4caoSwiadczenie
kaLdejz rubryk.
2 . Je|eliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotyczy''.
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslii przynaleLno1l poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowrqzafi do maj4tku odrqbnego i majqtku objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4
majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5 . Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniqZne.
6. W czE$ciA oSwiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaSinfonnacje niejawne dotyczqceadresu
zamieszkaniaskladaj4cegooSwiadczenieoraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozraniusiq z przepisamiustawyz drua21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadziatalno6ci
gospodarczejprzez osoby pelniqcefunkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dria
8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
o$wiadczam,2e posiadamwchodzecew sklad mal2eriskiejwsp6lnoScimaj4tkowej lub stanowiqcem6j
maj4tekodrEbny:

I. Zasoby pienigine:
w waluciepolskiej:
zgtomadzone
SrodkipieniEzne

w walucieobcej: ..(le.:
Srodkipieniqznezgromadzone

aaryczl

papierywarto6ciowe:
.... (/.{.. {?.ff(.?t

... na kwotq: ._..ll
il.

1. Dom o powierzchn
i: ..,4(.f-zut ..^2,o wartosci:.,/t€zfrz{-Wprawny:
,rerr,rro//
2. Mieszkanieo
powierzchni:
....':.......fr2,o wartosci:
...-...
tytulprawny:..:.
3. Gospodarstwo
rolne:
rodzajgospodarstwa:
..(/{.A.?fv.l?.t
., powierzchnia:
;:;.
o warto6ci:
.... rodzajzabudowy:. .;::-;;
tytut prawny:-:;=;.
Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam)
w roku ubieglymprzych6d,
i doch6dw wysokoSci:.:tt
4. InnenieruchomoSci:
zeaa szt. // /tpowierzchnia:?.1((l(2*.?.((:a.:.2.?2.{.(/{.l7..Gatpa2/|Ezz-(.".(
o wartoSci:
.../e.
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tytul prawny:.... ..7.
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IIr.
Posiadamudzialy w sp6lkach handlowych - nale2ypodai liczbq i ernitentaudzial6w: ///F

ttr-faz

/

adzialy te stanowiqpakiet wiqkszy ni| l}youdziahow w sp6lce:

ztego tytulu osi4gn4lem(Elam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:

IV.
Posiadamakcje w sp6lkachhandlowych- nale|y podad liczbEi emitentaakcji: ..(((.-..?.o.fi.(?..(

akcjete stanowi4pakietwiqkszy ni| l0% akcjiw sp6lce:
ztego tytutu osi4gnqlem(Elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokosci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2negodo jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zkumetropolitalnego
nastqpuj
4ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetarga - nale2ypoda6 opis mienia i datq nabycia,

od kogo:...( ( fI.... ?.4.(7€ 2.1:,

VI.

y
1. Prowadzqdzialalno66gospodarcz{21 (naleirypodadformQprawn4i przedmiotdzialalnoSci):((f .?.?t-r'az

osobiScie.*.
wsp6lnie z innymi osobami .;:-=
Ztego tytufu osi4gn4lem(qlam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ;:=.-.
2. ZarzqdzamdzialalnoSci4gospodarczqlvbjestem przedstawicielem,pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci(naleLypodai formqprawn4i przedmiotdzialalnoSci):.';::-;..

w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:
Ztego tytutu osi4gn4lern(elam)

VII.
sp6lki):.... /. /.{..'24a(
l. W sp6lkachhandlowych(nazwa,siedziba
jestern czlonkiem zarzqdu(od kiedy):..;;

G f.

-.

j estemczlonkiem r ady nadzorczej (od kiedy): . .;;=;
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .::. -:.

w roku ubieglymdoch6dw wysoko5ci:
Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam)

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): .;:;;-

jestem czlonkiem rady nadzorczejt3l(od kiedy): .:;:::-;;;

w roku ubiegtymdoch6dw wysoko6ci:
Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam)

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..:-:;:-;i.

..

ztego tytufu osi4gn4lern(elam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:

VIII.
lnne dochody osi4ganez tytutu zatrudnienialub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajq6,
z pt'anlem/cwotuzyskiwanVchzkazlepotytutu:
..2...f.{f..("..(...,2/?.7-,€r/2.//./.8-..///4......

..../.crz.a..q .....( rK. ei.+.....?A:fl.i,?.r..?€ ...?a.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnalezy podai markq, modeli rok produkcji):

X.
Zobowiryaniapieniqzneo wartoScipowyzej 10 000 zlotych,w tym zacirynigtekredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone(wobeckogo,w zwiqzkuz jakim zdarzeruen"
w jakiej
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II czqSciA (adres):
l.

2.
3.
4.

Powy2szeoSwiadczenie
skladamSwiadomy(a),i2napodstawie
art.233$ I Kodeksukarnegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozikarapozbawieniawolnoSci.
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[1] Niewla6ciweskreSlid.
[2] Nie dotyczy dzialalno6ciwytw6rczej w rolnictrrie w zakresieprodukcji roSlinneji zwierzqcej,w fonnie i zakresie
gospodarstura
rodzinnego.
[3f Nie dotyczyrad,nadznrczychsp6ldzielnimieszkaniowych.
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