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UWAGA:
l. Osoba skladaj4caoSwiadczenieobowi4zanajest do zgodnego z prawdq starannegoi zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Je1eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przlpadku zastosowania, nale|y wpisai ..nie dotvc?lr".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4Tana jest otcreSlil przynaleinoSi poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowrqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malZeriskq wsp6lnoSciq
majqtkow4.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za graticq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pieniq,ne.
6.

WczEsciAo6wiadczeniazawartes4informacjejawne,wczqSciBza5informacjeniejawnedotycz4ceadresu
zatieszkariaskladaj4cego o5wiadczenieoraz miejsca poloZenia nieruchomo6ci.
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zdrlia2l sierpnia1997r. oograniczeniuprowadzeniadzialalno6ci
pozapoznaniusiqzprzepisamiustawy
gospodarczejprzez osoby pelniqcefunkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dttja
8marca 1990 r. o samorz4dziegminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy
oSwiadczam,2e posiadam wchodz4cew sklad mal2enskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowiqcem6j
maj4tekodrqbny:

l. Zasobypienigine:
w walucie polskiej: .ff t l?. . .A I I -V.e?.{.
SrodkipieniEznezgromadzone

w walucieobcej: .tY.t&...MJye.*
Srodkipieniqznezgromadzone

papierywartoSciow
e: .ll | 8 ..81-a{&!{.

il.
3#tytrilprawny: .QeffiQS?
m2, owartoSci:"d.&.m.
1. Dom o powierzchni'/4nX.
....tytulprawny:
.............n2, o warto5ci:
o powierzchni:
2. Mieszkanie
rolne:
3. Gospodarstwo
..4.193.tt^
.., powierzchnia:
RoL.tlE-'.
rodzajgospodarstwa
bfi..L.Buo..ffiWttAcee
....rodzajzabudowy:
owarto6ci:.5?.W.eF..

tytulprawnr U)fM
w roku ubiegtymprzych6di doch6dw wysoko6ci:..:........
Ztego tytutuosi4gn4lern(elam)
4. InnenieruchomoSci:
powierzchnia:.N|ft.
o wartoSci:.N I e . rPAN.e.?.
tytul prawny : .tfl tQ-.pOfY.C?.|

nI.
Posiadamudzialy w sp6lkachhandlowych- nale2ypoda6liczbEi emitentaudzial6w:

x.ta.*.Qsb*.&ffi|
lY.lte
udziatyte stanowi4pakietwiqkszyni2l0o/oudzial6ww sp6trce:
w roku ubiegtrymdoch6dw wysokoSci:.ff./.t[..
Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam)

IV.
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych- tale2ypodadliczbEi emitentaakcji: .fi|fu.

wiEkszyni2l0% akcjiw sp6lce:.ili.fr*.
akcjete stanowi4pakiet
w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:.[OE
Ztego tytufu osi4gn4lem(elam)

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleLnegodo jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego,ich zwiaEk6w,komunalnejosobyprawnej lub zwi4Tkumetropolitalnegonastqpuj4ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale?ypoda6 opis mienia i datq nabycia,

odkogo:.,{f./8.. ff}fhU.€*ld.
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vr.
.........
1. Prowadzgdzialalno6dgospodarcz{2](nalelrypodai formEprawn4iprzedmiotdzialalnoSci):

..Me..#-ail*Ee/
o s o b i S c i e..=..
wsp6lniez innymi osobami..:-..
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysokoSci:
Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam)

Mte.Dor.V.ce*.
2. Zarzqdzan dzialalno5ci4gospodarcz4lubjestem przedstawicielem,pelnomocnikiern takiej
dzialalno6ci (nalezypodaiformqprawn4i przedmiotdzialalno6ci}:.Nte.***.f&,1.....

osobi5cie.
{tlL.
wsp6lniez innymi osobamitYl?w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:.. tIlE
Z tegotytutu osi4gn4lem(elam)

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa,siedzibasp6lki): .Mle
jestem czlonkiern zarzqdu(od kiedy):.tfiE.

jestemcztronkiern
rady nadzorczej(odkiedy):..lYl€jestem czlonkiem komisji rewizylnej (od kiedy): .NlF-

w roku ubiegtymdoch6dw wysoko6ci fflE.
Ztego tytufu osi4gn4lem(qlam)
2. W sp6ldzielniach:
tttE.
jestemczlonkiemzarzqdu(odkiedy):..tf!.E*

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3l(od kiedy): .l{.lE

w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:.Nlt?*.
Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam)
q) . .NI E.
gospodarcz
3. W fundacjachprowadzqcychdzialalnoSd

jestem czlonkiem zarzqdv(od kiedy): .tt'l'ltr'jestem czlonkiern rady nadzorczej(od kiedy): Nl'E-'
jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'l(16

w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:N'l&
Z tegotybtu osi4gn4lem(qlam)
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vIIr.

rx.

(w przypadku pojazd6w
Skladniki mienia ruchomego o warto3ci powyzej 10 000 zlotych
y'Il0l - /.f3.. .mK. P.RoD. .t@"/
"'
mechanicznychnale2YPodadmarkq, model i rok produkci}:

X.

kredyty i po?yczkl
Zobowiqzaniapieniqzne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych,w tym zaciryniqte
jakim zdarzeniem, w jakiej
oraz warunki, na jakich zostaLyudzielone (wobec kogo, w zttiqzku z

wysokoSci):

.fi.tL.

4

czryScn
Adreszamieszkania
osobyskladajqcejo6wiadczenie:
.i: .

I
2
4.

Powy2szeo6wiadczenieskladamSwiadomy(a), i2 napodstawieart. 233 I Kodeksu
kamegoza
$
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi karapozbawieniawolnosci.

UW. LAil 0..WLl{../.?1.,
e.k,flDl&r
(miejscowoSd,data)

(podpis)

[1| Niewla6ciweskreslid.
[2f Nie dotyczy&ialalnoSci wytw6rozej w rolnictwie w zalresie produkcji roslinnej i zwierzq,cej,wformie i zakresie
gospodarstuarodzinnego.
[3f Nie dotyczyrad nadzorczychsp6ldzielnimieszkaniowych.

