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UWAGA:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, staannego i zupelnego wypehrienia

kazdej z rubryk.
2. le2eli poszczeg6lne rubryki nie majdujq w konketnym pr4/padku zastosowani4 nalezy wpisad ,,!t9_dA!&4"
3. Osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowiqzanajest olseSlic prrynaleznoSd poszczeg6lnych sktadnik6w

maj4&o*ych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku o&gbnego i maj4tku objqtego mal2eiskq wsp6lno5ci4
majqtkow4.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. O3wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoici pienigzre.

6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B za! informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkanja skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci

cz\sc A

J4 nizej podpisany(^), .......S9..91Q"....QT0ffIr..... ...F.fuoflutcex.,.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .tG. os ,.19..1.S.r... .t-^rS tsu.-

bt#u*..
{,*;

tir^,.o$ W\ *,iyp-. hEo^b$,rk. C1mru.,

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2 t sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

przez osoby pelni4ce fimkcje publiczre (Dz. U. z 201'lr. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie

gminnyn @2. U. z 2017r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malzenskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polpkiej
o ,.4?,+,.5.1.N|tl

.. .. .. .. RnftUrmBk Oacrcr4olrnodu,on q.
dro&i pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ... .41.le.....9*l%. . e0... 6bt?,10.r1

papiery wartoSciowe: ......i111& det

U0,& rbtafi

tu:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

na kwotg: l\10. . .

1



II.
l. Dom o powierzchni: ... ... 50..... .....nt2, owartosci: .. 6.5,.q.0. 8. If

..rptr+urdaeril&... e$dlll [, ,l*,tynrl prawny: paht0m0[,J.t,qr.Q4{, . .A

... . lJ{"o\ut**mr,.. }..vhmnultw.. .uohr,o [ .. -'a... rnql"
.drtt*t2. Mieszkanie o powierzchni: ... m2, o wartoSci: ...trt4L.

tytul prawny lI$&.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa ....ffr{&.....dD\\ .............., powierzchnia: .. ..|ru.f.. dr-t{t
o wartosci: . .ju4j... rodzaj zabudowy, .f.T:{l.. datr11
tytui prawny: .. tM{... *t

roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:4W. 

"t*t
Elam) wZ tego tytulu osi4gn4lem(

4. Inne nieruchomo$ci:

powierzchnia: .doli-[ko- .

o wartosci: ...91r, 0p-0..xi

u&ialy te stanowiE pakiet wigksq niz l0% u&ial6w w sp6lce: .f.rr,tl,..

h,4 h{e{,rt&Frm*. .0. . fot,.{{10.l+}. ode$. $sq4r&..mrd, alro. b^u

tytul prawny:.poet0inpr,Urrug...O... u!+lwrduern*lr, mole,ya..ry.odm .lp

.....,-f.Ur*lr*... 5ilor,pr.rtil..:. unui[,... k, t*o,. . :.

*\Y

p...P.iqr^
u

UL
posiadam u&iaty w spolkach handlowych - nalez.v poda6 liczbg i emitenta udzial6w: $/(,.

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoS"i, ..nrl..#\qt

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta akcji: rW&

akcje te stanowi4pakiet wigkszy ruz l0%ak$iw spolce:thll....M1.,rt

Z tego ltulu osiqgn4lem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . '/Ivt4.

V.
Nabylem/am (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego majq&u

odrEbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetatgu - naleZy poda6 opis mienia i datg nabycia, od

.dekl

JT

ilothnia

2

kogo
m4t.
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fto/r, btoiO"

.dptu,a*l
dtr



vI.
1 . Prowadzg dzialalno66 gosp odarcz{ (nalefi podat formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci)

&4t dett

- osobiscie ....m,{r....dd44.tu&......

- wsp6lnie z innlmr orobJi ..q..{t1&

Z tego tytutu osi4ga4lem(glam) w roku i doch6d w wysoko6ci:

.rur...drt
2. ZarzSnzan dzialalno5ci4 gospodarcz4 ub stem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno5ci (naleiy poda6 formg wn4 i przedmiot dzialalnoSci):

osobiScie 01 X,....

- wsp6lnie z innymi osobami . l[4f. .. dot

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oSci: .tt+..dnh\

YIL
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): . . -flaf. .

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):...flt{,-. -

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.-'.44 1

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv) .. .W. . . dA

Z tego tlrtulu osi4gnalem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ' rw...dd,

2. W spoldzielni".lr' ..... 1n41... dOti

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) .hAL...dd

;;;;;il;;;";;;;;,;i;;;;;;; a a*i
(

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv): " " "hll' ry
Z tego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ' ' &l t' 'ry
3. W firndacjach prowadzqcych &ialalno66 gospodarczq: ' ' "frt{l"'

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) JYv{,l"

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): """

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ' " '

.t{.w*.

.lY-U"

*'t1t

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .-.ltt&...

3

Marius chnio

Oml"u qrotq



VIII.
kme dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej h$ zajqt z

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicmych nalezy podad markg, model i rok produkcji):

e.tltuoayn .. llourrftq. . .,{,.9. . .l,At . .. . .[pp5.{.,..,',,.xs}rf 06 i. /4. .M O. ... . w
ynoiwnn\a

o.CuI

x.
Zobowiqzania pienig,ne o wartodci powyzej l0 000 zlotych, wtym zaci4gnigte kredyty i poL"yczki

oraz warunki, na (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem,

w jakiej wysokoSc

T
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.CItiaq,rr.. /0,p!.. !"p1o..........
(dtejscowosd, data)

.......Oeou..-ttoJsq
(podpis)

I Niewlaiciwe sl<re6lid.
I Nie dotycry dziahlnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji mslinnej i zwierzgcej, w formie

i zalcesie gospodarstwa ro&innego.
I Nie dotycry rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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