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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgorlnego z prawtl4, starannego

izupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduj? w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry

wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLno5d poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego mal2erisk4 wsp6lno5ciq maj qtkow4.

4. OSwiadczenie majqtkowe dofyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A

.la. ni2ej podpisany(a).
,t%,nola- Onnus

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

'q/e.u*.... 
%iU l'-/-e'/'4 ?"b l'-na

tn foo/st t,6i0/rb/e/"a/L"""r """""

(rn ie.jsce zatrudn ien ia, stanowisko lub lirnkc.j a)

po zapoznaniu siE zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeria
dzialalnoSci gospodarczei prz.ez osoby pelni4ce funkc.ie publiczne (Dz. [-1. 2.201] r. poz. 1393)
crraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gntirtn.v-nr (Dz. tl. 2.2017 r. pot.. 1875).
zgodnic z. arlr 24h te-1 ustawv oSwiadczam. 2e posiadarr w'chodz4ce w sklad ntal2criskic'j
wspolnoSci rrra.lEtkow,c-l ILrb stanou,i4cc moj majqtek odrqbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ......./.,..1!.fr...y6.. 4/

t/o

Srodki picniEzne zgromadzone w walucie obcej:



2

papier,v wartoSciowe: ..'....'..,...

tytr-rl prawnY:

2. Mieszkanie o

t,vtr"tl prarvny:

na kwote:

""""";"""
powierzchn i, l!'fr....d?fukf.ffi2, o wartoSci: . '..""":"

o wartoSci: . ........:....

rodza.i zabudowy:

tytul praw'nY: ..............

Z tego tytulu osi4gn4lepr(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

udzial.v re stanow,i4 pakiet wiEkszy ni|llohudzial6w w spolce: .....:.........

1. tegotytr,rlr-r osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .....I.....

3.Gospodarstwoiolne: , / i r
rodza.i gospodarst*u, ....(9.. ffi.3*t powierzchnia: .......'.....

III.
Posiadarn udzialy w spolkach handlowych z r-rclzialem gminnych os6b prawnych lLrb

przedsiqbir)fcow. u kt6rych ucz.estnicz4 takie osoby '- nalezy podac liczbq i emitenta udzialow:

nti d"fqrrul
" """""'t""'I'



IV',.

l.Posiadam akcje
przedsigbiorc6w,

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale|y podac.liczbg i emitenta

akcji:. ....n!9..

akcje te stanowiq pakiet wiEkszy niz 10o/o akcji w spiilce:

Z tego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku Lrbieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbE i eniitenta akcji:

Ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:.

v.
Nabrlcrtt(arrt) (naby'1 nro.l ntalzonek. z wvl4cz.cnicrr nrienia przvnaleznego do.icgo nraj;1tkLr

odrEbnego) od Skarbu Panslwa, innei panstwowej osoby prawnej,.iednostek santorz4dur

terytorialnego. ich zwi4zk6w. komunalnej osoby prawnej lub zu,iEzku metropolitalnego

nastEpu.iqce niienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis rtricrria i datE



VI.
1. prowadzg dzialalnoSc gospodarcz4(nale2y podai formg prawn4 iprzedmiot dzialalnoSci):

hre ../r{yx+t

- osobiScie

wspcilnic z innynti osobanti .....-..........

Ztego tytqlu osi.4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko3ci:

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4

dzi alal noSc i (nale?y poda6

lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

i przedmiot dzialalnoSci):... . nE.. de,'/?AA
gospodarczq

formg prawnE

- osobiScic

wspolnic z- innyrni osobami

L tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci: ....1.......

VII.

.iestcr.n czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

'..iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.iestcnr czlonkiem komisji rewizy'inej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............



zarobkowej lub zajqd

zlotych (w przypadku po.iazdow

zlotych, w tym

(wobec kogo,

zaci4gniqte kredyty

w zwi4zku z jakim

innej dzialalnoSci

mechanicznych naleZy podac markg, model i rok produkcji):.

hrtpofu{,ec h,os'; nilsq b is hi &e,rl'srne- Ja@,,".'"""r"""'

E:defi : !JEp2"d 6q/%

X.
T,obowiqz.ania pienig2ne o u'artoSci pow,y2c'i

i poZyczki oraz warunki. na jakich zostaly

zdarzeniem, w j akiej wysokoSci), .... ll.t€......



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),\2na podstawie afi.233 Q 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

,-':) /. , 
^/^ /\l l^tf)''{i.z edba u....,4fl ..?.?.-..*:U !......

(uriejscowoSc, data)

' \JJ45'2L( t
(podpis)


