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Uwaga:

l. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypehienia kaidej z rubryk.
2. Jeaelt poszczegtilne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowaniao
naleZy wpisad "nie dotycry".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5li6 pr4nale2noSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zaf do majqtku odrqbnego i majqtku
otrjgtego maliefskq wsprilno5ciq majqtkowq.
4. O6wiadczenie majqtkowe dofycry majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzltelno6ci pienigine.
6. W czg6ci A oiwiadczenia zawarte s4 informacje jawneo w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

T.tp-u.s..,1L.

t

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.U.22017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gninnym (Dz. lJ. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z an. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej
wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrEbny:



I.
Zasoby pieniqZne:

- 6rodki pieniE2ne zgromadzone w walucie polskiej:

o

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:

.0......e-.,x 'v L 2.a..?../..

- papiery wartoSciowe:
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m2, o warto6ci noo prawny:

tytul prawny

, powierzchnia
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2. Mieszkanie o powierzchni

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartoSci:

m2, o wartoSci:
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rodzaj zabudowy:

tytul prawny

Z tego tltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokorlci:

4. lnne nieruchomo6ci:
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III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

/1,,14-e .t|.e*

udziaty te stanowi4 pakiet wiqkszy ni2 l0% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy niL l)oh akcji w sp6lce

Z tego tytulu osi4gnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabyton(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrqbnego)

od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du teryorialnego, ich
zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqpku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re
podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:
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I . Prowadzq dzialalno6c gospoda rczq2 (nale2y
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wnq i przedmiot dzialalno6ci):
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- osobi(cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tlulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

2. Zarzqdzarn dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielern, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci

(naleiy poda6 formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

e........ok.

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lern(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci:

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

e

- jestern czlonkiern zarzqdu (od kiedy):

,T

- jestem czlonkiem komisji rewizfnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lon(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach:

''*t'

-jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

...4!1+.1'.......... ,rl" l,



- jestem czlonkiern zarz4du (od kiedy):

- jestern czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnqlon(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady r,adzorczej (od kiedy):

- jestern czlonkiern komisji rewizjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnalem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

vIII.
Inne dochody osiqgane z Btulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej llub zaj{, z
podaniem

kwot uzyskiwanych z ku2dego tytufu:
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- jestem czlonkiem rady n adzorczq3 (od kiedy):
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powlzej 10 000 zlotych (w przlpadku pojazd6w
mechanicznych

naleiry podai markq, model i rok Fodukcji):

....€.*-..u-* ....,A2.1 ....15.*!r. No{e
,...t... g.e. 1.... 2.,P.1 (.......

x.
Zobowipania pioriqine o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4griqte kredyy i
pl,yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq7ku z jakim zlxzenem, w jakiej
wysokoSci):

ao.i.t........ 4*r
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 g I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

-/- )2.,sQ.2ozz u.'f

(miejscowoSi, data) (podpis

I NiewlaSciwe skeSli6.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wlw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwieuzercq,

w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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