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Uwaga:
l. Osotra skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzan^ jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczegtilne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisa( rr nie dofyczyrr.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynalei.noSd poszczeg6lnych

skladnik6w.maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku
obj gtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje rriwnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

CZESC A

Aa./ &ru.*q2e€,&.b

. &4ru*rr/-
(miej sce zatrudn ien id stanow i sko I ub fun kcj a)

pozapoznaniusigzprzepisamiustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. oograniczeniuprowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcie publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393)

, oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
zgodnie z. art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad matzenskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

t.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej , .,..Q2..e.e.A

- Srodki pienig2ne zgromadzorre w walucie obcej : ..........r?..4.2 e277....,.......,......



- papiery wartosciowe : .............. r*.?/.2.....&./.f. AA.,//

na krvotg:

II.

l. Donr o pow'ierzchni: ....y'8.//.............0......;. m2, o warto Sci: .,.2.-ffi..?.?P Q,t.. .

zl. Inne nieruchomoSci:

o waftoSci:

III.
Posiadam uclzialy w spolkach handlowych't. udzialem

prz.edsiqbiorcow, w ktorych uczestnicz4 takie osoby -

4e2 &$a7

rodza.i girspodarst*u, ..7.*r.2. ..4.y'V."e4:.,................... powierzchnia:

/(
rodzaj zabr"rdowy:

tytul prawny: ..............

7,teg<'t tylulu osiEgnqlem(glarn) w roku ubieglym przychod idochod w w',n-sokoSci:

gminnych osob prawnvch lr-rb

nalezy podac liczbE i emitenta udzialow:

udziaiy te stanowi4 pakiet wiqkszy niz 10o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Mieszkanie o powierzchni: ./arz /z:/ffn'z.o wartoSci:

... ..'.. .. .( .. ... .



gminnych osob prawnych lub

naleZy podac.liczbE i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy t112l0o akcji w spolce:

Z. tego tytuiu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i en-ritenta akc.ji:

,r.t44'A /r'/F*/

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:,.,

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek. z wyl4czeniem mienia

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej

nastEpu.i4ce mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu

prz.ynalelnego do jego maj4tku

prawnej, jednostek samorzqdu

lub zwiqzku metropolitalnego

- nale?y podai opis mienia i datg

illi ** *Y*7
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vt.
1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz4 (naleZy podai lbrmq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

r** &lVaft

- osobi(cie

rvspolnic z innlmi osobami

Z tego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....................

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4

dzialalnoSci (nalezy podai

gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem,

formE prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):,.. ..

pelnomocnikiem takiei

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

l. W spriikach handlowych (nazwa. siedziba spolkil:

-.iesteni czlonkiem zarzq<lu(od kiedy): ..,........r*z/.2. 4*r
-.iestenr czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....A".2.. z/.a..ft*f

-.jestcnr czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): "**? /r,{qerr7
/1

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

*,0u,,,,.;;";r;; ;,;r"-; .),;r' /rfl/*:;;,,
//
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VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia Iub innej dzialalnoSci zarobkow,ej lr-rb zajEc,

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podac markg, model i rok produkcji):,

fa d/.... [/-,1oT PJ tko"a. {ea(
... il(qy.{r r-pa/ltrr EJ r*/. .€eaa..... ..... .

x.
Zobowiqzania pieniEzne o wartoSci

i pozyczki oraz warunki, na jakich

powyzej 10 000 zlotych,

zostaly udzielone (wobec

w tym zaci4gniqtc kredyty

kogo. w zwi4zku ziakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

,.,6,.o,.a* 8/ 26 3/ /a" : Za&o'/



psu,y2.sz.e oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), tZ na podstawie atL 233 { 1 Kodeksu karnego

za podunie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnosci.

(miejscowodi, data)
(podpis)


