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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pravdą, starannego i Zupełnego rł.ypełnienia

kżdej z rubryk'
2. Ieżeli poszczególrre rubryki nie majdują w konbehym przypadku zastosowania, należry wpisać 

"'4Ędotyczy",
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić przynalezność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku o&ębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
maj ątkową.

4. oświadczenię majątkowę dotyczy majątku w kaju i za granicą'
5. oświadczenię majątkowe obejmuje równięż wierzytelności pienięme.
6' W części A oświadczęnia zawarte są informacje jawrre, w części B zaś informacje niejawne doĘczące

adresu zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany @, 0e 6eąn( . .... .lĆ'-Cl Ć.t'/<

,, oa.ony 1* o( o (.z f7 ]'' r : 1':::1 ] i-:]:i: ::11 :i';':: :"&ł7 & Ęź- p ę ł:(

zźjŻ;i* żaćł? rlzl;aa?ć; :2rz;;e-;>< " -"

( miejsce zatmdnienia, stanowisko lub fi.rnkcja )

po zapoznaniu się z plzepisami ustawy Z dnia 2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pehriące funkcje publicme (Dz' U. ZŻ0l'l l. poz' l393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 I' o samorządzie gmimym (Dz. U ' z2017 r. poz' I8'7 5). zgod e z art 24h tej ustawy
oświadczam,Źeposiadamwchod"ące*rk1@1ubstanowiącemój
majątek odrębny:
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3. Gospodarstwo rolle:
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m.
1. Posiadam udzia\-w spółkach handlowych naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te Stalowią pakiet większy niż l0 % udziałów w spółCę: .'.4.lś..'';a-; ;
Z tego t}tułu osiągnąłem (łam) w rol:u ubiegĘm dochód w wysokości: ...'łr_15 ę'.*'ćv....

IV.
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v.
Nabyłem (łen),( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku' odrębnego) od
Skalbu Panstwa, inn€j panstwo\łej osoby pmwnej, jednostęk samoŹądu terytorialnego, ich związków,
komunalrrej osoby prawnej lub zwiąku metropolita]nego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu naleĄ podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:
..'..łL'l.'.(...'. ł ('ł.Ę; ą

l. Prowadzę działalność gospodalczą ( nalęZy podać formę prawną i przedmiot działalności):...{l't... 'u'/-'-+'-

- osobi(cie ...1.r.Y..'....s':''{':'ś2''i...''''''...'..'''....'..'.'..'''.....

l lego r}4u|u osi999łemtłenłl rł roku ubieg[m dochod w rł1solości: '.'''''...'''..'''..'''..''''

2 ' Zarządzam działalnością gospodarczą lub.ięstęm plzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działa]rrości
( naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalrrości ) ....::ł.Ś.''...'.,:.6ś-7 Ś;2

- osobiścię...ź'rf '..'''''*.(-. $l s
- wspól nie z irLn; mi osobam i ..... 4.ś'.'.ś*.l*".(Ł.'''.....'...
l rego rytu lu osiignąłem Ham) u rok.i ubiegĘm f,ocńoa $ ury(okości: '.ł{a_.- ''''- e 
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VII.
W rpółkach hanllowYch { nazrła..'iedziba. spolki):

'''''.'4 lŚ'...z.?.Ę'<<.......'...'.''''..'''''.'

_ jestem człoŃiem zarządu ( od kiedy ): ..*:*..'..:* 
)..



V
- jestem członłiem rady nadzorczej ( od Liedy): ''''4.'ś'''.*'4'4'.zĘ'''' '''.''.''...''''..'..
- je>tem członliem kom isj i rerł iz1j ne.j ( od kiędy): ..'4'2ś' '.'''' k4-a->''.a*.' 
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2. W Spółdziehiacłr:
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jestem czlonl.iem zarzadu r od kied5 
'):

- jestem członłiem'rad5 nadzorczej t od kied; 1: ....4'łr...''c^.ć-'1';,..ś*.'..'...''''.....''.''..'.
- jestem cz]onłiem komisjirewiz1jnej { od Lied1 l:......łz.<ł.'' ź.(ś>^..
Z Lego ryłutu osiągnąłem (_.łełT. lw roku ubiegłym dochod w wysoLości:'...'ł:=..e'(-*$'ł''7..''

- jestem c/lonłiem Zar./ądu { od kied) )
' 4/t ba-śź,.'

- jeslem czlonLiem rad5-nadzorczej t od kied1 l ''ł'łr''''''.ł(=.f,y,.\'''''....'''............''.- jestem czlońiem komisji rewizyjnej r od kied; t (1r.ś...ł.(:+.(5'łs
Z tego r1tufu osiągnąIem (.Jł.m.) lr roku ubiegĘm dochód w w1,sokości: 'łlF-.-.e/e$9
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