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Uwaga:
1' Ósoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starirnnego i rupcłnego w1pełnienia

każdej Z rubryk.
2. Jeżeli poszczegóhe rubryki nie majdują w konłremym prz1padku zastosowania' nale:.y wpisać |lg!9

dotvczł''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajcst określić przynależność poszczcgólnych składrrików

majątkowych, dochodÓw i zobowiąZan do mają&u odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóhością
majątkową.

4' oświadczenic mają&owe dotyczy majątku w kraju i za gralicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierz}tęłności pienięae.
ó. W części A oświadczenia Zawarte są in1bnnacjc ia\ł,lre, w części B zaś inIbrrrracjc nicjawrre dotyczące

arlresu zamieszl<alia składającego oświadczenic oraz miejsca połoŹenia nieruchomości'

czĘŚĆ A

Zatrudnienia, stanowisko lub 1imłcja )

po zapomaniu się z przepisami usta\ły Z dnia 21 sierpnia 1997 I. o ograniczcniu prowadzenia działalrrości

gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczrie (Dz' U. z 2011 r. poz. 1393) oraz ustałry z dnia

8 marca l990 r' o Samoządzie gminn}m (Dz''U' z2011 r'poz. 1875)' z-godnic Z ar.t.24h tej uslawy

oświadczirm, że posiadam wchodzące w skład małżCńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:
l
./asoby pienicrnc: 'Ą ' .'.?) -
- srodki pienięane zgromaduone w walucic polskicj: .........'.:/.'''Y|a.?...
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2. Mieszkanie o powierzętrr!;.

łtul prawn}: .''..'''.'l'i) ł.a' :'

Z tego Ę'tufu osiągnąłem (łam) w roku ubicgłym przycbód i dochód w wysokości: ..............'.......'''.



4. lrue nięruchomości: , ,

ptlwierlchlia: le rr{,"Ą(ŁJ.

o wartości:

I.
1. Posiadam udziĄ w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

udliaĘ lt stzLnowią pałiel Więkr./y niŻ l0 oo udzialów u spółcc: ....'..........

Z tcgo tyułu osiągnąłcm (łam) w roku ubiegfpn dochÓtl w wysokości:

IV.
1. Posiadarn akcje w spółkach handlowych nalcŹy podać liczbę i emitenta akcji:

Z legil ryfułu.)siągnąlem 1lam,1 rł roku ubicgttłn dochód w Wy\okości:

Nabyłem (łam),( nabył mój maŁonek, z rłyłączeniem mienia prŹł,należtego dojcgo majątku, odrębnego) od
Skarbu Panstwa' innej panstwowej osoby prawnej, jeclnostek samorządu teł.torialncgo, ich związków,
komunaLnej osoby prawrrej lub ZwiąZłu metropolitalnego następujące mienic' które podlegało zbvciu w drodze
plzetalgu _ naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

lal.
1. Prowadzę działalrrość gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.......'''.'''..............'.''

_ wspólnic z innyni osobami

Z tegr' rytutu rlsiągnałe mt łam 1 lł roku ubieglym dochód w wysrlkości: ....'''.............''.'..

2. Zarządzam działahością gospodarczą lubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem tałiej ŁiałalnoŚci

- wspólrrie z innymi osobami
Z lego ryTufu c'siągąłtm 1łaml w rok_u ubiegłym docbód w wy'oLośei:....'.'..

VII.
W spółkach haldlołych ( nazwa, siedziba, społki):

-jestem członkiem Zarządu ( od kicdy ):

.Lu!ż...'. 'u,ł.^v,łg.łjtl



- jestem człontiem rady nadzorczej ( od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewĘjnej ( od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegł1łn dochód w wysokości: .''''............

2. W Sprrłdzie ln iacb: ( "- ''.,^t Itt

- jeslem członkiem zaIządl] ( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.......
/ lego ryTufu osiągnąłem ( łam ) tĄ roku ubieg\łn dochód w wysokości:.'..''.......

3. W limdacjach prowadzących

jestem cz.łonkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) :.............'................- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.......
Z tego Rtufu osiągĘłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vm.
Inne dochody osiągane Z t}tułu Zatrudnienia lub irrrrej działalrrości zarobkowej lub zajęć, Z podaniem kwot
uzyskiwarrych z kaŹdcgo t)'tufu:

Składniki micnia ruchomego o wartości powyŻej 10. 000 Złotych (w przypadku pojazdów mechaniczrrych nalezy
podać markę, model i rok produkcji):

..:Żł;-c'':9.r!.

x.
Zobowiązania pienięme o waltości po\łyŻej 10 ooo Złotych, w tym Zaciągtrięte laedyty i pozyczki oraz warunki'
na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w z:w\ązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wyiotósc1:

..i./.'..'.n..' 3.. ' ' ' ' ł '. ''

............1........... .!................ t


