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[Jwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqz^na jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelncgo rvypelnienia ka2dej z rubryk.
2. ,lc'i.eli poszczcgtilne rubryki nie znajtlujq w konkretnym przypa6ku zastosowania, nalc2y,

u'pisad "nie dotyczrr,".
"1. Osoba skladaj4ca oSw'iadczcnic oborr'i4zana jcsl okrcslid przy,nalc2no6i poszczeg6ln'ch

skladniktiu' maj4tkow'ych, dochodtiu' i zobowi4zari clo maj4tku otlrgbncgg i ma.j4il<u
ob.jqtcgo mal2efisk4 n,sp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. osrviadczcnie mai4tkowe dotyczy maiqtku w kraju iza granic4.
5. oswiadczenic maj4tkowe obej muje r6wnie2 wierzytelnosci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci Ii zaS informacje

nic.iaw nc doh'cz4cc adresu zamieszkania sklada,i4ccgo oSwiadcze nic or11z micjsca
pokt2cnia nicruchomoSci.

czqsc A

.la. nize.j podpisany(a),

snR-on?fr 0fr8{n eRr?:
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,,1,{ 09. ,rc+u ........... w Iblhu,ow

NN*oy ; 
nyff,, ?o;l,ii, - C?pqi q, ;;;,i,,,,, i'^u,t^., y;

T-wsdlea-n lIg ldp 'll, 4l w'til pd al,,i, a,gw : .b;#;;
(rn ie.lsce zatrudn ien ia, stanowisko I ub Iunkcja)

po'z.apoznaniu siE z przepisanti ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
clzialalno(ci gospodarcz.e.i przez- osoby pelni4ce tunkc.fe publiczrre (Dz. U. z.2Ol7 r. poz. l39j)
oraz Ltstawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. lJ. z 2017 r. po.z. 1875).
zgodnie z arl, 24h te.i ustawy oSwiadczam. ze posiadam wcho dzEce w sklad matzenskie.i
wspolnoSci majEtkowej lub stanowi4ce mo.i majqtek odrgbny:

I.
/,as<-tby pienigzne:

* Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej:



- papiery wartoSciowe: .............[J9. . d' \WW

na kwotq:

II.

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

2. M ieszkanie o powie rzchni:...1A19.,...dqf{[A!.|.. *'. o wartoSci : ......

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

o wartoSci:

rodza.i zabudowy:

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

Z tego tytulu osi4gn4lern(glam) w roku ubieglym przych6d i doch
'rlnle dolrf N).. !, !...... : ij.i...... xir,., ;1.. !.,,.t.,.............

przedsiqbiorcow, w kt6rych uczestniczE takie osoby * nale?y podai
.lrrrie dfrqz^.I

Lrdzialy te stanowizl pakiet wiqkszy ni|lOo/oudzialow w sp6lce : ......

4. Innc nieruchomoSci:

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowycll z udzialem gn-rinnych prawnych lub

w wl,sokoSci:

i emitenta r.rclzialow:

7, tego tytulr"r osi4gn4lenr(qtam) w roku Lrbieglym dochcid r,r'

3. Gospodarstwo rolne:

rodzalgospodarstwa: .....[r.19 ..ddq*V powierzchnia:

o waftoSci:

d"lqs*l



IV.

l.Posiadam akc.ie w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorciiw. w ktorych uczestniczE takie osoby - nalezy podai liczbg i enritenta

akc.ie te stanowi.l pakiet w'igkszy niz,l0o/o akcji w sp6lcc:

/. tego tytuh"r osi4gn4lcnr(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

'/-tego tytulu osiilgn4lcm(gtanr) w roku ubieglynr dochod w wysokoSci:.,

V.
Nabylenr(am) (nabyt m6j rrral2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Pafistwa. innej panstwowej osoby prawnej, .iednostek samorz4du

tcrylorialnego. ich zr.r'i4zktiw'. kornunalnc'j osoby prawnc' j lub z.wiqzku nretropolitahrego

nastqpu.iqce nrienie" kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu _- nalezy podai opis mienia i datq

nabycia, od kogo: ....h.9.......de lqWrl

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akc.ii:

r.4r€ pl^t\



-.iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytLrlu osi4gnqlern(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .....

4

VI.
l. Prorvadzg dzialalnoSc gospodarczE gtaloZy podai fbrmq prawnq i przednriot dz-ialalnoSci):

nrs..dP-ltt*a.""'1" 
\

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z. tego tytuh-r osi4gnqlen,(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: ....................

2. l,tvz:4dzam dzialalnoSciil gospodarczq lub .iestem przedstawicielern. pelnonrocnikiem takie.j

dzialalnoSci (nalezy podac lbrnrg prawn4 i przednriot clzialalnosci):. . . .419. dr+l*nl

- osobiScie

wspolnie z inny'nri osobami

'1, 
tegrs tytulu osizlgrr4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

I'lr rru,oach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ....-1.e- ....M.XU

-.iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):



VIII.
Inne dochody osiqgarre z tytulu

z podanierl kr.vot uzyskirvanych z

zatrudnienia lub

ka2dcgo t)'tulu: . .

innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc,

+dydry:g*le... (!LI 94{, At.1.;tt.......,

IX.
Skladniki nrienia ruchontego o wartoSci

nrechaniczrrych nale2l, podac rnarkq" nrodel

powyZej 10 000 zlotych

i rok produkciil:. . .nlg...

(w przypadku po.lazdow

dotqr,t,t"""r""/."'

X.
Zobowiqz.ania pienig2ne o warloSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyly

i po2.v"czki oraz. warunki. na .iakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwi4zku z .jakint

z-darzen i em. w .i ak i ej wyso koSci ) : ...... 1t1,1.8-..,. d?-+ :ff1



CZqSC B

Adres zamieszkania osoby skladaj4ce.i oSwiadczeni.'.....$9{h %P Qes:,
Qq?EDptq? tlhl t tfi ltQQ tL2L$d s20 ttn

Miejscc polozenia nieruchornoSci wymierrionych w punkcie II czgsci A (aclrcs):

1

Powyzsze oSwiaclczeuic skladam (wiadomy(a).h. na podstawie art.233 $ I Kodeksu karncgo
za podanie nieprawdy lub zata.jenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

. . ., ., .V*p!bsn?p le . . . . . . / S. ., . /. ?. . . . &.|8 . r.
(miejscowoSi. data)

De#9
(podpis)


